
Balatonszep ezd Község onkormányzata
Képviselő-testülete

BALAToN 1ZEPEZD roz s Éc ÖmronuÁNyzara
rÉpvts Bro -rB s IÜIETÉNEK

312016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a 20 I 6. évi költségvetésről

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32' cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, aZ Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meg}tatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. $ (1) Balatonszepezd Község Önkormányzata Képvíselő-testülete (a továbbiakban:
képviselő-testület) e rendeletét kell alkalmazni BalatonszepezdKözség Önkormányzatára.
(2) 

^z 
önkormányzat önállóan működő és gazdálkod$ költségvetési szerv, közhatalmi szerv.

2. 5 AZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési rendeletben egy
címet alkot azalé.űbiak szerint:
1. Balatonszepezd Község Önkormányzata 8252 Balatonszep ezd, Árpád'u.27 .

Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg
3. $ (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 12 főben állapíÍ1a meg Ezen
belül

a) Város és községgazdálkodás szakfeladaton7 fő,
b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fo
c) Falugondnok szakfeladaton 1 fő,
d) Szabadidős park, fiirdő és strandszolgáltatás szakfeladaton2 fő,
e) Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő

létszámkeretet hagy j óvá.
(2) A képvis előklétszétma 4 fő, társadalmi megbízatású polgármester 1 f,b.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

4. $ (1) Aképviselő-testület az önkormányzat2016. évi költségvetésének:
a) költségvetési kiadásait: 551.066 e Ft-ban,

ebbőltartalék: 39.717 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásait: 0 e Ft-ban'
Kiadási főösszegét 551.066 e Ft-ban állapítjameg,

a) költségvetési bevételeit 443.472 e Ft-ban
b) előző évipérumaradvány: l07.594 e Ft_ban
c) ftnanszirozási bevételeket: 0 e Ft-ban

Bevételi főösszegét 551.066 e-Ft-ban állapitjameg.
(2) 

^ 
költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az eIőzó évi

pénzmarudvány igénybevétele teremti meg.
5. $ (1) Az önkormányzat20l6. évi költségvetéséhez:

a) a bevételi főösszeg bevételi forrásonként i részletezését az 1 . melléklet,
b) a bevételeket részletes bontásban a 2. melléklet,
c) bevételeket szakfeladatonként a 3. mellékiet tartalmazza.

(2) A közös hivatal bevételi főösszegét forrásonkénti részletezését az 1.a. melléklet
tartalmazza.
6. s (1) Az őnkorrnényzat 2016. évi költségvetéséhez:

a) a kiadási fóösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet
b) a kiadások jogcímenkéntirészIetezését az 5. melléklet
c) a kiadásokat szakfeladatonként a ó. melléklet tartalmazza.
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(2) A közös hivatal kiadási fbösszegét forrásonkénti részletezését az 4.a. melléklet
tartalmazza.
7. $ (1) Az önkormányzatfeIhalmozási kiadásait a 7. melléklettarlalmazza.
(2) A képviselő-testület az őtkorrnányzat

a) felhalmozási kiadásainak összegét 372.025 e Ft-ban, ebből
aa) felujítási kiadást 38.463 e Ft-ban hagyja jővá,
ab) beruházási kiadásait 333.562 e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az ónkormányzat támogatások, pénzeszkoz átadások kiadásait a 8.
mellékiet tartalmazza.

(3) Balatonszepezd Község Önkormányzata a tartalékok előtrányzataít a 9. melléklet
tartalmazza.

Általános tartalék: 12.717 eFt.
Céltartalék 27.000 e Ft.

8. $ AZ önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a
1 0. melléklet tarta|mazza.
9. $ (1) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló bevétel
összegét 107 .594 ezer Ft-ban állapitja meg. Ebből:

a) pétumaradvány működósi célra 35.569 ezerFt
b) pétumaradvány felhalmozási cé|ra 72.025 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testiilet a költségvetési hiány kiilső finanszírozására szolgáló bevételek és
kiadások összegét 0 ezer Ft-ban állapitjameg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. $ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a Balatonszepezd Község Polgármesterét (a
továbbíakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az
önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási elóirányzatok cél
szerinti felhasználására tntézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási szátn1é1án
jelentkező átmenetileg szabad pénzeszkőzöket betétként elhe|yezze.
(2) 

^ 
képviselő-testiilet kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt

előir ány zatainak módo s ítása.
(3) A képviselő-testület a kiemelt előirényzatokon belül a polgármesterre ruháZza a
szakfeladatok közötti előirényzat módosítást azzal a megkötéssel' hogy a féléves, a harmadik
negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testtiletet a jőváhagyott
átcsoportosítások összegéről.
(4) A központi költségvetés által biztosított eLőirényzatok, pőtelőirányzatok vonatkozásában a
polgármestemek évközben a kiemelt előtrányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a
beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékonat1a a képviselő-testületet.
(5) Apolgármester nem lépheti túl a fejlesáési kiadások képviselő-testület által meg]tatározott
összegét. Amerrrryiben a megvalósítandő cél teljes egészében elmarad, akkor az igy
megmaradó e(őkányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület
rendelkezhet.

4. A költs égvetés végrehajtásának ellenőrzése

11' $ (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
(2) 

^ 
belső ellenőrzésről az önkormányzat a Balatonfiiredi Többcélú Társulással kötött

me gállap o d ás alapj án gondo sko dik.

5. Vegyes rendelkezések

12. $ (1) Az öt'lkormányzat e!őirányzat-felhasználási (likviditási) tervét a 11. melléklet
tarlalmazza.
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(2) AZ önkormányzat á|tal nyujtott kőzvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, illetve
összege szerínti részletezettségge| a 12. melléklet tartalmazza.
(3) 

^z 
önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálaÍi kötelezettségeit a 13. melléklet

tartalmazza.
(4)Pályázatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 15. melléklettarta|mazza.
(6) 

^z 
önkormányzati biáos kirendelésére az állanháztartástől szóló törvény végrehajtásaról

szőlő 36812011. (xII. 31.) Korm. rendelet 1 19. $-a alkalmazandó.
(7) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 40.000'- Ft-ban határozza meg a
Magyarország2016.éví központi költségvetésről szóló 2015. éi C. törvény alapján.
(8) A Képviselő-testiilet aköúisztviselők cafetéria juttatásának 2016. évi éves keretösszegét
járulékokkal együtt 200.000,- Ftlévlfő összegben hagyja jővá a 2016. évi központi
költségvetésről szóló 2015. éví C. törvény alapjan.
(9) A Képviselőtestület a köaisztviselők lakossági folyószámla költségtérítés 2016. évi
keretösszegét 1.000Ft/hó/fo összegben hagyja jővá a 20l6.évi központi költségvetésről szóló
2015. évi C. törvény alapján.
(10) AZ önkormányzat árubeszerzéseire, építési beruházásaíra és szolgáltatás megrendeléseire
vonatkozó szabályokat a képviseló-testület által jóváhagyott Balatonszepezd Község
onkormányzataKőzbeszerzésiSzabályzatatartalmazza.
(11) Az évközi szabad pénzeszkozöket a szárn7avezető oTP Bank Nyrt-néI az aláirásra
j o gosult lekötéssel haszno sítj a kamatbevétel elérése célj ából.
(I2) Az étkezési norÍna költséget és a flzetendő térítési díjat ktilön önkormányzati rendelet
tartalmazza
(13) A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi
szervezetek támogatására tewezett e|őirényzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása
eIőtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel Meghatározza a támogatás
összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatoÍÍ szewezetnek nyilatkoznia a
kell, hogy kö^artozásanincs és az előző önkormányzatitámogatássalrendben elszámol.
(14) A bevételi és kiadási előirényzatok teljesítése során a készpénzes ftzetés helyett
elsődlegesen a készpénzkímélő fizetésí módot kell alkalmazni. A készpénz gazdálkodás
szabályaitaPénzkezelésiSzabályzattartalmazza.
(I5) Az önkormányzati páLyázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-
testület határozattal dönt.
(16) 

^z 
önkormányzat normatív hozzé$áruIásait jogcímenként és az áIlaml támogatásokat a

1 6. melléklet tarlalmazza.
(I7) Az önkormányzat feladatmutatőita 17. melléklet Íartalmazza.
(I78) Az önkormányzat hítel állománya és hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a i8.
melléklet tarta|mazza.
(I9) Az önkormányzat adósságot keletkeáető kötelezettségvállalás mutatói a 19. melléklet
tartalmazza.
(20) 

^z 
önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 20. melléklettartalmazza.

(2|) AZ önkormányzatpénzkészletének áIlományát a 21. meIléklettarta|mazza.
(22) Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 22.
melléklet tartalmazza.

6. Átmenetí és zárő rendelkezések

13. $ (1) Ez a rendelet 201,6. március 1. napján lép hatályba.
(2) Átmeneti rendelkezésként a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Zfukai
Közös onkormányzati Hivatal köztisztviselői részére az e tárgyu, kiilön önkormányzati
rendelettel megállapított illetménykiegészités fedezetét a tárgyévet követő évi költségvetés
elfogadásáig biáo sítj a.
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Kihirdetve: 2016. februÍtr 29.
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