B alatonsze p ezd Község Ö nkormá ny zata
Képviselő-testülete
BALATOI\ SZEPEZD KOZSB G ONKORMANYZATA

KEPvIsELÓ-rBsrÜlETENEK

1l20l7. (III. 14.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormány zat 2017 . évi köItségvetés ről
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározotí eredeti jogalkotói hatáskörében eljálva és a 32. § (l)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l. Általános rendelkezések

l. § (1) Balatonszepezd Község Önkormányzaía Képviselő-testülete (a továbbiakban;
képviselő-testület) e rendeletét kell alkalmazrri Balatonszepezd Község Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat önállóarr működő és gazdálkodó költségvetési szerv, közhatalrni szerv,
2. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési rendeletben egy
címet alkot az alábbiak szerint:
1.

Balatonszepezd Község Önkormányzata 8252 Balatonszepezd, Árpád u.27

.

Az önkormányzat költségvetésérrek círnrendjét az alábbiak szerint állapítja meg
3. § (1) A képviselő-testü|et az önkormányzat létszámkeretét 8 főben állapítja meg. Ezen belül
a) Város és községgazdálkodás szakfeladaton 4 fő,
b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége l fő

c)

d)
e)

Falugondnok szakfeladaton 1 flö,
Szabadidős park, furdő és strandszolgáltatás szakfeladaton fő,
Közfoglalkoztatás szakfeladaton ] fő

létszámkeretet hagy j óvá,
(2)

A képviselők létszárna 4 fő, társadalmi megbízatású polgármester
2.

4, §

(

1

)

A költségvetés bevételeinek

1

fő.

és kiadásairrak fóösszege

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének:
a) költségvetési kiadásait:

ebből tartalék:
b) finanszírozás i kiadásait:
Kiadási fóösszegét

a)
b)
c)

költségvetési bevételeit

előző évl pénzmaradvány:
flnanszírozási bevételeket:
Bevételi főösszegét

636.261.531
33.252.209
0
636.261.531

23'/ ,135.333 Ft-ban

399j32.204 Ft-barr
0 Ft-ban
636.26'l .531 Ft-barr állapítja meg.

(2)

költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti

5. § (1)

Az önkormányzat2017.

^ advány i génybevéte le teremti meg.
pénzmar

évi költségvetéséhez:

Ft-ban,
Ft-ban
Ft-ban,
Ft-ban állapítia meg,

egyensúlyt az előző évi
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a) a bevételi főösszeg bevételi fonásonkéntj részletezésétaz

b)
c)

(2)

A

1. me|léklet,

a bevételeket részletes bontásban a 2. mellék|et,
bevételeket szakfeladatonként a 3. rnel léklet tattalmazza.

hivatal bevételi foösszegét forrásonkénti részletezésétaz 1.a. melléklet

közös

tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat2017. évi költségvetéséhez:
a) a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezéséta 4. melléklet
b) a kiadások jogcímenkéntj részletezésétaz 5. melléklet
c) a kiadásokat szakfeladatonként a 6. melIéklettartalmazza.

(2)

hivatal kiadási foösszegét forrásonkénti részletezéséíaz 4.a. melléklet

közös

^
tartalmazza.

7, § (l) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklettatlallnazza.
(2) A képviselő-testület az őnkormányzat
a) felhalmozási kiadásainak
452.916.B76 Ft-ban, ebből
aa) felújítási
140,949.000 Ft-ban hagyja jővá,
ab) beruházási
311.961.867 Ft-ban hagyja jóvá.

kiadást
kiadásait

(2)

A

összegét

képvise|ő-testület az önkormányzat támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a

mel l éklet talíalmazza "

(3) Balatonszepezd Község Önkormányzata a tartalékok előirű,tyzatalt
tatlalmazza.

tartalék: 8.252.209
Céltartalék:
25.000.000
Álta|ános

a 9.

8.

melléklet

Ft.
Ft.

8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a
1 0. mel léklet tartalmazza.

9.§

(1)

A

Képviselő-testtilet a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel

összegét 399.260.811ezer Ft-ban á|lapítia meg. Ebből:

célra
célra

a) pénzmaradvány működési
b) pénzmaradvány felhalmozási

46.344.004 Ft
352.916.816 Ft.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső firianszírozására szolgáló bevételek és
kiadások összegét
0 ezet Ft-ban állapítja meg.
3.

A költségvetés végrehaltására vonatkozó szabályok

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a Balatonszepezd Község Polgármesterét (a
továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 201'7. évi költségvetésben az
önkormányzatot rnegillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előlrányzatok cé|
szerinti fe|használására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján
je

lentkező átm

(2)

A

en eti

l

e

g szabad

p

énzeszkö zőket

b

etétként elhely ezze.

képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

előír ány zatai

n

ak módo

s

ítása,

a költségvetési rendelet kiemelt
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,*]i::^:

.

" *1:| 1 yotsar1;:i:l]:
amegkötéssel, hogY a féléves,a harmadik

to"ji,i""roirányzatmódosítást Űza\
képviselő_testületet a jóváhagyotl
negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a

i"áoij"oáiJ

átcsoportosítások összegéről.

vonatkozásában a
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirárryzatok
van, amelYról a
is
lehetósége
púga*"rt"rnek évkö'zben a kiemelt elóirárryzatok módosítására
ileslámolók keretébenjóváhagyás végett tájékoztatjaa képviseló-testületet,

által meghatározott
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviseló-testület

akkor az így
}rrr.iet." Amennyiben u ,-,-,"guulósíiandó cél teljes egészébenelmarad,
képviselő_testület
a
csak
megjelolésével
megmaradó előirányzat összlegéról új cél
rendelkezhet.
4. A költsé gvetés vé grehajtásának

e]

lenórzése

11.§(l)Aköltségvetésvégrehajtásáértapolgármesterfelelős.
Hivatál beisó ellenőrzéúről az önkormányzaí a Balatonfiiredi Kistérségi
tzl Á'porgarmest-eri
"ra.sulással
kötött me gál l apodás al apj án gondo skod k,
ióuu"otn
i

5. Vegyes rendelkezések

12. § (1)

Az

tartalmazza.

(2)

önkorm ányzat előlrányzat-felhasználási

Az önkormárryzat

(likviditási) tervét a 1 1. melléklet

jellege, mértéke,illetve
által nyú.itott közvetett támogatásokat azok

ürrr"g" szerinti részletezettségge l a l 2, me l l ékl et tafta|mazza.
a i3. melléklet
(3) Azönkormányzat kezessig"vállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit
íartalmazza.
tarta|mazza,
(4) PáIyázatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokaí a 14. rnelléklet
tartalmazza,
a 1 5. mellékleí
isi arbnto rmányzitösszevont költségvetési mérlegét
szóló törvénY végrehajtásáról
állaÁházíatltástől
az
kirendelésére
(6) Azönkormányzati biztos
iz'ólő 3681201 1. (xII. 3l.) Korm. rendelet 1 19. §_a alkalmazandó.
január 1, napjától 40,000,_
(7) A képviselő-testület ákaztlsztviselők illetmény alapját 2017,
Ft-ban állapítja meg.
és szolgáltatás megrendeléseire
(8) Az önkormányzat árubeszerzéseire, építésiberuházásaira

a

képviseló-testület á|tal jóváhagyott Balatonszepezd l<özség
ÖnkormányzataKőzbeszerzésiSzabályzataíal1:almazza,
OTP Bank Nyrt-n él az aláírásra jogosult
Ój Á" e"tá ,i ,rulaui penzeszközöket á számlavezető
i"k<ité.r.l haszno sítj a kamatbevéte l elérésecélj ából,
a l1/20l4,(IX, 25,)
(10) Az étkezésinorma költséget és a fizetendő térítésidíjat

vonatkozó szabályokat

önkorm ányzati rendelet tatl:almazza,

alapítvárryok és társadalmi
A támogatás folyósítása
szervezetek támogatására teíyezett elóirányzatok felhasználásáról,
a támogatás
órt ormínyzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározzanyilatkozrria
árou
a
szervezetnek
""
támogatott
összegét, cé|ját,r,"tariJ.:ei és az elszámolas módjat. A
elszámol,
rendben
támogatással
kell, Íogy kőztatozásanincs és az e|őző önkormányzati

(11)

A

képviselőtestület külön döntésben rendelkezik

az

készpénzesfizetés helyett
bevételi és kiadási előirányzatok tel.jesitése során a
azni. A készpénzgazdálkodás
elsődlegesen a készpénnkímélőfizetési módoi kell alkalm
szabá|yaitaPénzkeze|ésiSzabályzattartd'mazzu
mértékérőla Képviseló_
(13) Az önkormányzat3 pályázatőkbenyújtásáról és azok önrészének

(12)

A

testület határozattal dönt.

Balatonszepezd Község Önkormá ny zata
Képviselő-testülete
(14) Az önkormányzat normatív hozzájárulásait jogcímenként és az állami támogatásokat a
1 6. me lléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat feladatmutatóit a 17. melléklettartalmazza.
(17) Az önkormányzat hitel állománya és hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a 18.
melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat adósságot ke|etkeáető kötelezettségvállalás mutatói a 19. melléklet
tatlalmazza.
(l8) Az önkormányzat áItal nyújtott kölcsönök állományát a 20. mellék.reítartalmazza.
(I9) Az önkormányzat pénzkészleténekállományát a 2l . mellékleítalíalmazza.
(20) Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célúbevételeit és kiadásait a22. számű
m e l lékl et tartalmazza.

6. Zárő rendelkezések

Ez a rendelet2017. március 15-én |ép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balatonszepezd Község Önkormányzatának a 2016. óvi költségvtésről
szőIő 312016. (IL 29.) önkormányzati rendelet.
13. § (l )

Balatonszep ezd, 20 17. február 23.
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