Kisszőlős Község Önkorm ányzata Képviselő-testiiletének
1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányz at 20t8, évi Löltségvetéséről

KisszŐlŐs KÖzs;g Önkormrinyzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő{estiilet)
az AiaPtÖrvénY 32. cikk (2) bekezdésében meghatiározott eredeti jogalkotói hatáskórében, az
|laptlirvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott ieladatkörében eljáxva a
következőket rendeli el:

I. rész

A köItségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §

A képviselő-testiilet

a 2018.

évi önkormiáLnyzati költségvetés

a. bevételi főösszegét 39.464.158 forintban,
b. kiadási fóösszegét 39.464.158 forintban
állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezésétaz 2. melléklet
tartalmazza.

ez t § b) Pontjában megállapított kiadási ftíösszeget költségvetési szervenként, ezen beltil
Q)
kiemelt elŐirányzatonként, továbbá a felújításielőirányzatokai felújításonként,a beruházási

előirányzatokat beruházásonként ré szleíezlte a 3. melléklet tartalmazia.
(3) A mtikÖdési és a felhalmozási célúbevételi és kiadási előirrinyzatok
tá,rgyévi tervadatait,
az elŐző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá á koltségviiesi évet követó
három év keretszátmait tartalmazó költségvetési m éíle+etaz 1. melléklet
mazza.
(4) A kÖltségvetési szervek éves létszám-elő irányzatÁak, továbbá a közfoglalkoztatottak éves
létszárrl-előirányzatának megoszlását a 7. melléklet tart almazza.
(5) Az éves előirányzat felhasmálási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

úd

3. § (1) A képviselő_testtilet
a) az önkormáLrryzat működési célúbevételeit 23.116.102 forintban;
b) az önkormányzat működési célúkiadásait 34.977.37g forintban,

ebból:
ba) a személyi juftatásokat 8.218.650 forintban,
bb) a munkaadókat terheló jrárulékok és szociális
hozzájárulási adó összegét 1.27 6.7 68 forintban,
bc) a dologi kiad ásokat 9.487 ,040 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.175.500 forintban,
be) az egyéb működési célúkiadásokat 1.600.692 forintban;
c) az önkormrlnyzat felhalmozási célúbevételeit 0 forintban;
d) az önkormrányzat felhalmozási célúkiadásait 3,8l0,000 foíintban,
ebbő1:

da) a beruházások összegét 0 forintban,

e)

db) felújíüísokösszegét 3. 8 1 0.000 forintban,
dc) az egyéb felhalmozrási célúkiadásokat 0 forintban:

filanszírozási
ea)kiadások:

67 6.7 7

9 forintban;

eb)bevétel.: 1 6.348.056 forintban:
f) az éves létszám-etőirányzatot 6

Úeq

ebből:
fa) a költségvetési szervek éves létszám-előirrányzatát
lfőben,
fb) aközfoglalkoztatottakéves létszám-előiráníáiái'
.
rOm
g). az,önkormáayz at taítalékát
13.218.729 rorinÁá--'
állapítja meg.
(2) Az önkormrányzat többéves
kihatással járó feladatot nem tervez.
(3)A.MagYarors zág gazdasági
statiritisaioi s"JÜliii
CXCIV. törvény (a továbbiakban:
r;
j:::,:tl
§ {t)]^e§z!eg9 ."".i"ti uaáruago-,'k"l"*.o",ő ügyletet eredményezó
il*:lj::l a:Z önkormén-ryzat 2018. évi költségvetésében
ne mteívez.
:.§],,Tzres.:
t+., Az on*orínányzatnak a Stabilitási törvény
3.
§ (l) bekezdése szerinti adósságot
keletkeáető ügyletekből és kezességvállalasomoí
rennaüo kotelezettsége nincs.
(5) Az adósságot keletkeztető
rr""rórr"r^ részletes szabri,lyairól szóló
,ügYietekhez
353/2011,6II.30.) Korm. rendel-át
'".tl"O
z. s trl tetezJe.ei.TL"gh^*á.""ott
önkormrányzati saját
bevétel 2018. évben tervezett ö.s""g" 2i9.Í0O,-Ft

i

.ö

20l8. január
Í;§
í?i:"*"rmtny.zathitel.állomrárrnyal
(z' Arnennylben
az önkormányzat

1. napj;ánnemrendelkezik.
teljesített bevételei nem fedezik a teíyezel|, illetóleg
léhejött kiadást, úgy a szrámlave*to peii"te""Á,,iiáia
n"r' címénhitel vehető fel,
amelYet trárgyég december 3 1 -ig kell ui.r"unr"n
i. a rrii"i irr^rorr.. ztése az örlkormányzat
költségvetését terheli
(3) Atritel felvételéről, a hitel összegéról
a képviselő{esttilet dönt.

(4)

A

képviselő-testiilet fe|haalÁazza

pénzeszközöket

betétként lekösse.

a mrtsogvetesi

:*,gy

"p"lga.-..i"i,

u

átmenetileg szabad

ll"iiiÍu ru*uor""r,

5, § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül,
valamint az elmxadt bevételek
pótlására szolgál.
(2) A képviseló-testiilet a tartalékkal.
való rendelkezés jogát éü 200 ezer Ft összeghatifu-ig a
polgrármeslerre áfuJhazza, ezzel egyidejúle;;ldöffi"ódosítást
is elrendel. A hatráskör
gYakorlásáról a Polgármester a tepuisero+esi:ir"ir-oiá'n
iáu.*."o rendes ülésénbeszrá,tnol.

Előirányzat nóu*r,'#
6' §

"Tlír,

unkormányzatnál

A kéPviselÓ-testiilet átal jóv|áhagyott bevételek
és kiadások módosítrlsáról, a kiadási
elóiranyzatok közötti átcsoportosúsrót
a"képviserO-i".ttir"i aont.
(Z,, A Kep\lselÖ-testiilet
- +ó negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkoszitisének
rr"u"J":!É, december 3l-ei haállyal módosília
a költségvetési rendeletét. Ha év közbenci.jjg"eúes a költségvetési támogatások
előinínyzatait zérolja. azokat csökkenti, torrl.
É"intezr.edéskihirdetésérkövetóen
haladéktalanul a kéPviselŐ-testiilet ete tel
te4esJÓ'n a*ttittsegvetosi renaelet módosíttisát.
(1)

-

-

7' § (l) Az ÖnkormánYzat elfogadott költségvetéséről
az éllarnháaúás információs rendszere
adatszolgállatást keliteljesíteni.
l(^eretgbe_n
(2) A költségvetés végrehajtásáért polgármester
á
felelős.

IV. rész
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,
az önkormányzati alka|mazottak eryób támogatása
8, § A kÖltségvetésiszervek léts zénn-előitányzaíátklzatólag
aképvrselő-testület módosíthatja.

(1) Az onko rményzat költségvetesi szerve dolgozóinak
a képüselő-testület a személyi
|, §
jövedelemadóról
szóló 1995. évi Cxv[. törvó 7i. §-ban meghatározottak szerinti
kedvezményes adózású Erzsébet utalvíán}t biáosít.
(2) A közfoglalkoáatottak esetében az (l) bekezdésben
biaosított juttatís adható.
(3) A juttatas mértékétaz önkotményzat éves költsegvetési
rendeletében kormányzati
funkciónként kell megátlapítani, a fedezetét megervezni és
biaosítani.
_

önkornányzati

beruházásokk"l,

f";ji'fíkk"I kapcsotatos

eljárási szabályok

A1 ÖnkormánYzati beruh ázásokkal kapcsolatos szervezési feladatok 1ebonyolítását
10' q !t)
a
somlóvásrárhelyi közös Önkorm anyzati Hiiatal végi,
melyhez ktilső szakmai szerv

közreműködését igénybe veheti.

(2)

A

közbeszerzési

a

törvény hatály
alá tntozó önkormányzati benrhrizásra a
közbeszerzések ő1 szólő 207I. évi Cvu.iörvény előírásait
kell alkalmazrri.
(3) A kózbeszerzési törvény hatilya alá
tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatáLrt
meghaladó_építési beruházás, felr,i;itas megrenáeté..
,i.u;,enatot kell kémi.
(4) A közbeszerzési törvény hatátya
"-.lá bruttó 1.000 ezer Ft értékhatiárt
nem tartozó,
árubeszerzés, szoigáltatásmegrend"re." .r"úr,,*4a,rratot kell
kémi.
T:cld?99
(5). Az. ÖnkormánYzati ingatlanok felújítáainál,
beruházásainál a múszaki ellenőri feladatok
ellaksara külső szakemberek felkérhetók.

nű

ú

A társadalni önszerveződő

11,

uo)á;]ÍiXu o"u"rmányzati támogatása

§ (l) A

képviselő-testíilet a társadalmi önszerveződó közösségek, sportegyesiiletek,
együttesek, klubok, alapitványok, egyhazi közösségek,
stb. részéó peáaai ámogatást
ryujthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb
önkorm ínyzan tárrlogatás nem nyiLitható.
"pétlzeszköz
támoqatás nyujtásának
í)abalyatt
áíu.,i,'e"t*tason kíwíi
!3).|
§:letes
átadás-átvételről szőló 8/2013. (xl.s.)
önkormrány zati rendelettarámazza,

Az önkormányzat
12, §

VII. rész
gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

A

kéPviselŐ-testÍilet az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre
fizetési halasáast,
tészletflzetest engedélyeáet, azonban
nJ^ veszélyeaetheti
önkormányzat
gazdálkodrísát.

",

13, §

Az önkormányzat költségvetési szerve

sem kamat nélkül kölcsön

nem adhatja.

átnrenetil
J

az

eg szabad pénzeszközét sem kamattal,

VIII. rész
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabáIyok

14' § (1) A jegYző által elkészített zarszámadási

rendelettervezetet a polgármester a
költségvetési évet követő 4, hónap utolsó
i.i;."t
- képviselő{estület elé.
(2) A képviselő-testrilet a zárszámadásról ""pjátc
renáelJte' árr."i. "

a költségvetési maradviány át az éves elemi költségvetési
l]:_L!l],*__O.*:*Trzat
b€szamolo készítésekorállapítja meg.
(2) Amerulyiben a tervezett. költségvelési maradványhoz
képest eltérésmutatkozik, a
köItségvetési rendelelet módosítani keil.

IX. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
betöltetlen
l*
§J1)_+1.+ormá.ny3yná.l
(z.l Az
onKoíTnérnyzatnál tartósan iires

álláshely 2018, janu.ír l. napján nincs.
álláshely 2018. jantlár 1. napján nincs.

17,

§.Az. önkormányzati rendeletben
szabáyozott kérdésekben az {tht. és vógíehajtási
_nem
Magynország
2018.
évi
kö;p;;i táttsegvetoserot szóló 2017. éi C.
13na9te§i.v.aamtnt

törvény helyi önkormányzatokra

vonatkozó rendelÉezéseitketl alkalmazni,

18, § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép haáyb4 rendelkezéseit 2018. janrár
napjától kell alkalmazni.

Kisszőlós, 2018. febraar,27

//(

-,^"'L
Arik István

polgármester

.

'{w?

A_rendelet kihirdetésének időponda:
2018. febrrüfu 28

szlottáné Tu

4

szlottáné

1.

