Kisszőlős Község Önkorm ány zata KépviseIő-testületének
112016. (I. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányz at 2016. évi költségvetéséről

Kisszőlós Község Önkorm ányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő_testület)
az AlaPtÖrvénY 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket

rendeli el;

I. rész
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviseló-testület a 2016. évi önkormányzati

költségvetés

a, bevételi főösszegét 25092473 foriníban,
b. kiadási főösszegét 25092473 forintban
állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezésétaz 2. melléklet
íartalmzza.
(2) Az |. § b) Pontjában megállapított kiadási fóösszeget költségvetési szeruenként, ezen belül
kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási

előirényzatokat beruhrizásonként r észletezve a 3 . melléklet tart almazza.
A működési és a felhalmozási célúbevételi és kiadási elóirányzatok tárgyévi tervadatait,
az előző év vétható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a koltségvótési évet követő
harom év keretsz étnait tartalmaző költségvetési mé rleget az 1. melléklet íaríalmazza.
(4) A kÖltségvetésiszervek éves létszám-elóirányzaíénak, továbbá a közfoglalkoztatottak éves
létszám-előirrányzatának megoszlását a 7 . melléklet tartalmazza.
(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tafi almazza.
(3)

3. § (1) A képviseló-testület
a) az önkormányzat múködési célúbevételeit 18540959 forintban;
b) az önkormanyzat működési célúkiadásait 24457473 forintban,
ebból:
ba) a személyi juttatásokat 7481203 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzálétntJási adó összegét 208505 forintban,
bc) a dologi kiadásokat'7 427433 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9515080 forintban,
be) az egyéb működési célúkiadásokat 6948252 forintban;
c) az önkormiányzat felhalmozási célúbevételeit 0 ezer forintban;
d) az önkorményzat felhalmozási célúkiadásait 635000 forintban,
ebből:
da) a benüázások összegét 0 ezer forintban,
db) felújításokösszegét 635000 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célúkiadásokat 0 ezer forintban;
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e) az éves létszám-előirányzatot 8 főben,

ebből:

ea) a költsógvetósi szervek éves létszám-elő |r:ányzatát 2 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éVes létszám-előirány zaíát 6 főben

az önkormányzaí taítalékát 6113 875 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3 ) A_ Magyarors zág gazdasági stabilitásáról szőló 2011.
évi CXCIV törvény (a továbbiakban:
stabilitási törwény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyietet eredményező
fejlesztést az önkormányzat 2015. évi költségvetéséberr nem tervez.
f_)

Az

önkormányzünak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból ferrnálló kötelezettsége nincs.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részlátes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésébenmeghatározott önkormányzati saját

(4)

bevétel 2016. évben tervezett összege 155000 Ft.

Az önkormrinyzat hitelállománnyal 2016. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) AmenrrYiben az Önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a teívezetí, illetőleg
létrejött kiadást, úgy a számlav ezető pénzintézetnél,,likvid hitel'' címénhitel vehető fel,
amel}et tárgYég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat
4- § (1)

költségvetésétterheli
(3) A hitel felvételéről,a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4)
képviselő-testület felhatalmazza a polgármester1, hogy
pénzeszközöket betélként]ekösse.

A
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A koltségvetésilla.lÍÍt
"loi.eny"utul
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek
pótlásrira szolgál.
(2) A képviselő-testi,ilet a tarlalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezet Ft
összeghatárig a
polgármesterre áíruházza, ezzel egyidejúle g előirányzat-módosítást is elrendel. Á hutá.ko,
gYakorlásáról a Polgármester a képviselő-testrilet soron következő rendes ülésén beszámol.

Előirányzat

-uu".#

"Tl"'ri

önkormányzatnál

6. § (1) A kéPviselŐ-testület által jóvrilragyott bevételek és kiadások módosításráról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviseló-testület dönt.
(2) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb
az
éves kÖltségvetésibeszámoló elkészítésénekhatáridejéig, decémber 31-ei hatállyai módositja
a költségvetési rendeletét. Ha év közben az országgyűlés a költségvetési támogatások
előirínyzataií zárolja, azokat csökkenti, íörli, az intézkedéskihirdetésétkövetően
haladéktalanul a képviselŐ-testület elé kell terjesáeni a költségvetési rendelet módositását.
7. § (1) Az ÖnkormánYzat elfogadott költségvetéséről az államháztaftás információs rendszere
keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés vé$ehajtásáér1 a polgármester felelős,

IV. rész
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,
az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A kÖltségvetésiszervek létszám-előirány zatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóirrak a képviselő-testület a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.
§-ban meghatározottak szerinti
kedvezményes adózású Erzsébet utalványt biztosít.
(2) A közfoglalkozatottak esetében az (1) bekezdésben biztositott juttatás adható.
(3) A juttatás méíékét
az önkormályzat éves költségvetési rendeletében kormányzati
funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biaosítani,
V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújitásokkal kapcsolatos eljárási szabályok

Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a
somlóvásárhelyi I(özös Önkotmányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv
10. § (l)

közreműködését igénybe veheti.

A

(2)
közbeszerzési törvény hatálya a|á íartozó önkormányzati bergltázásra a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIIL törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törwény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft érlékhatárt
meghaladó építésiberuházás, felújítás megrendelése esetén arajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény haíálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatáít
meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén arajárlatot kell kémi.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenóri feladatok
ellátásara külső szakemberek felkérhetők.
VI. rész
A társadalmi önszer"veződő közösségek önkormányzati

támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek,
együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részérepénzbeli támogatást
nyújthat.
(2) Apolitikai pártok részérepénzbeli és egyéb önkorman yzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásanak részletes szabályait az államhézíartáson kívüli pétueszköz
átadás-átvételről szőló 9l20l3. (XI.15.) önkormányzati rendelet t artalmazza.

VII. rész
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A kéPviselÓ-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást,
részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat
gazdálkodását.
13. §

Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszkőzét sem kamattal,

sem kamat nélkül kölcsön

nem adhatja.

VIII. rész
Az éves költségvetési tleszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (l)

A

jegyző által elkészítettzárszáLnadási rendelettervezetet a polgármester

költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület élé.
(2) A képviseló-teshilet a zárszámadásról rendeletet alkot.

a

l5. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éyes elemi költségvetési
beszámoló készitésekor állapítj a meg,
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérésmutatkozik, a
költségvetési rendeletet módosítani kell.
IX. rész
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2016. január 1. napján nincs.
Az önkormanyzatnál tafiósan üres álláshety 2016. január 1 . napjan nincs.

16. § (1)

(2)

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht, és vógrehajtási
rendeletei, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C,
törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmami.
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január

napjátől kell alkalmazni.

Kisszőlős, 2016. februar
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A rendelet kihirdetésónek idópontja:
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