Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
20/2016. (XI. 29.) számú határozata
A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: RNÖ)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján és a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nj. tv.) 114. §
(1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2016. (II. 15.) számú
határozatával elfogadott 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. A határozat hatálya a RNÖ-ra terjed ki.
2. A képviselő-testület a RNÖ 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét
577 051 forintban állapítja meg.
3. A RNÖ 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
0 Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 493 875 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból,
0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
0 Ft
bc) helyi önkormányzattól,
0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,
0 Ft
származik
c) közhatalmi bevétel
0 Ft
d) intézményi működési bevétel
774 Ft
e) felhalmozási bevétel
0 Ft
0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
0 Ft
h) kölcsön
0 Ft
82 402 Ft
i) előző évi pénzmaradvány
4. Az RNÖ 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott
tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
577 051 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
69 364 Ft
38 839 Ft
ab) munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó:
ac) kiküldetés
0 Ft
ad) dologi jellegű kiadások:
352 336 Ft
ae) támogatás államháztartáson kívülre
60 000 Ft
af) egyéb elvonások, befizetések
56 512 Ft
b) felhalmozási költségvetés
0 Ft
ba) beruházások,
0 Ft
bb) felújítások
0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft
c) kölcsönök
0 Ft
5. A RNÖ-nak nincs az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programja, projektje.
6. A RNÖ általános és céltartaléka
0 Ft
7. Több éves kihatással járó döntést a RNÖ nem tervez.

8. A RNÖ hitel felvételét nem tervezi.
9. A RNÖ felhalmozási kiadást nem tervez.
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