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7 12017 . (Y. 26.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről

BalatonszePezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvény
3Z. citk (2)bekezdésében meghatározotterediti jogalkotói hatáskoréÜÓn eljárviés u:z. § (r)
bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alaplán, valamint az államháztartásiól szőlő 20ll. évi
CXCV. törvény 5. § (l) bekezdésében és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

l. § (l) Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
kéPviselŐ-testület) e rendeletét kell alkalmazni Balatons zepezd Község önkormány zatára,
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, közhatalmi szerv.
2. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési rendeletben egy
címet alkot az a|ábbiak szerint:
1. Balatonszepezd Község Önkormányzata 8252Balatonszepezd, Árpád, u.27 .

Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg
3. § (1) A képviselŐ-testület az önkormányzatlétszámkeretét 8 főben állapitjameg. Ezen belül

a) Város és községgazdálkodás szakfeladaton 4 fő,
b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fo
c) Falugondnok szakfeladaton 1 fő,
d) Szabadidős park, fiirdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 1 fő,
e) Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fo

létszámkere tet hagy j őv á.
(2) A képviselők létszáma 4 fő, társadalmi megbízatásű polgármester 1 fő.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

4. § (1) A képviselő-testiilet az önkormányzat2016, évi költségvetésének:
a) költségvetési kiadásait:

ebből tartalék:
b) finanszírozási kiadásait:
Kiadási főösszegét

a) költségvetési bevételeit
b) előző évi pénzmaradvány:
c) ftnanszitozási bevételeket:

Bevételi foösszegét

575.704.003 Ft-ban,
23.395,793 Ft-ban
2,399.049 Ft-ban,

578.103.052 ban állapítja meg,

467.519.943 Ft-ban
108.433.000 Ft-ban

2.150.109 Ft-ban
57 8.1 03,052 Ft-ban állapttja meg,

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi
pénzmaradvány igénybevétele teremti meg.
5. § (l) Az önkormányzat2016. évi költségvetéséhez:

a) a bevételi főösszeg bevételi forrásonkéntirészletezését az l. melléklet,
b) a bevételeket részletes bontásban a 2. melléklet,
c) bevételeket szakfeladatonként a 3. mellékl et tartalmazza.

(2) A közös hivatal bevételi föösszegét forrásonkénti részletezését az l.a. melléklet
tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat2016, évi költségvetéséhez:

a) a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4, melléklet
b) a kiadások jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet
c) a kiadásokat szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.
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(2) A kÖzÖs hivatal kiadási főösszegét fonásonkéntirészletezését a 4.a.melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzatfelbalmozásikiadásait a 7. melléklettartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat

a) felhalmozási kiadásainak összegét 370.867.805 Ft-ban, ebből
aa) felújítási kiadást 45.703,437 Ft-ban hagyj a jővá,
ab)beruházási kiadásait 3 25.11g.368Ft-ban nu{yjujdra.

(2) A kéPviselŐ-testület az önkormányzat támogatások, pénzeszköz átadá.otitiuáa.uit a 8.
m e l l ékl et tartalmazza.

(3) BalatonszePezd Község Önkormányzata a tartalékok előirányzatait a 9. melléklet
tartalmazza.

Altalános tartalék:
céltartalék:

23.395.793 Ft.
0 Ft.

9: § A? ÖnkormánYzat többéves kihatással járő feladatainak előirányzatait éves bontásban a
l 0. mellékle t tartalmazza.
9,§ (l) A KéPviselŐ-testület a költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló bevétel
összegét l 08.43 3.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből :

a) pénzmaradvány működési célra 36.408.000 Ft
b) pénzmaradvány felhalmozási célra 72.025.000 Ft.

(2) A KéPviselŐ-testület a költségvetési hiány külső finans zirozására szolgálő bevételek és
kiadások összegét 0 Ft-bán állapitla meg.

3 . A költségvetés végreh ajtására vonatkozó szabályok

l0. § (1) A kéPviselŐ-testület felhatalmazza a Balaíonszepezd Község Polgármesterét (a
továbbiakban: Polgármester), hogy e rendelet keretein beltiía 20l6. éviköltségvetésben az
ÖnkormánYzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadás i e6iíányzatok cél
szerinti felhasználásfua intézkedjen, valamint ui onko..'ányzat elszámolási számlájánjelentkező átmenetileg szabad pénzeszkőzöket betétkén t elhely ezze.
(2) A kéPviselŐ-testiilet kizfuőtagos hatáskörébe tartozik u kolt.égu.tési rendelet kiemelt
előir ány zatainak módo s ítás a.
(3) A kéPviselŐ-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruhá zza a
szakfeladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, iro§ a féléves, a harmadik
negYedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatjá a képviselőliestiiletet a jőváhagyott
átcsoportosítások összegéről.
(4) A kÖzPonti költségvetés által biáosított előirányzatok, pótelőirányzatokvonatkozásában a
Polgármestemek évközben a kiemelt előirányzatok módosíiására is leietősége van, amelyról a
beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatjaa képviselő-testületet,
(5) A Polgármester nem lépheti túl a fejlesáési kiaáások képviselő_testület által meghatározott
Összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akűr az igy
megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület
rendelkezhet.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1 l. § (l) A költségvetés végrehajtásáérta polgármester felelős.
(2) A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésétől az önkormányzat a Balatoníiiredi Többcélú
Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik

5. Vegyes rendelkezések

12. § (l) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) tervét a 11. melléklet
tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat azokjellege, mértéke, illetve
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(3) Az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 13. melléklet
tartalmazza,
(4)pályázatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 14. melléklettartalmazza.
(5) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a l5. melléklettartalmazza.
(6) Az Önkormányzati bizos kirendelésére az államháztartástől szóló törvény végrehajtásáról
szőlő3681201l, (XII.31.) Korm. rendelet l19. §-a alkalmazandő.
(7) A képviselŐ-testület a köztisztviselők illetmény alaplát 2016. január 1. napjától 40.000.-
Ft-ban állapítja meg.
(8) Az ÖnkormánYzat árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire
Y:natkozó szabrályokat a képviselő-testi,ilet által jőváhagyott Balatonszepizd Község
OnkormányzataKözbeszerzésiSzabályzatatartalmazzá,
(9) Az évkÖzi szabad Pénzeszközöket a számlavezető OTP Bank Nyrt-n él az aláírásra jogosult
lekötéssel hasznosíd a kamatbevétel elérése célj ából.
(10) Az étkezési noűna költséget és a fizetendő térítési díjat önkormányzati rendelet
tartalmazza.
(1l) A KéPviselŐ-testiilet külön döntésben rendelkezik az alapiítányok és társadalmi
szervezetek támogatására tervezetl előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása
előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezetteL Meghatározza a támogatás
Összegét, célját, határidejót és az elszámolás módját. A támogat ott szervezetnek nyilatk oinia a
kell, hogY kőztartozása nincs és az előző önkormányz ati ámógaással rendben elszámol.
(I2) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett
elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalm azni. A készpénz gazdálkodás
szabályaitaPénzkezelésiSzabályzattartalmazza.
(l3) Az Önkormányzati pályázatokbenyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő_
testiilet határ ozattal dönt.
(I4) Az önkormányzat normatív hozzájárulásait jogcímenként és az állami támogatásokat a
1 6. mellékle t tartalmazza.
( 1 5) Az önkormányzat feladatmutatőit a l 7, mellékle t tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat hitel állománya és hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a 18.
me l lékl et tartalmazza.
(l7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mutatói a 19. melléklet
tartalmazza.
(l8) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományáta 20. melléklettartalmazza.
(l9) Az önkormányzatpénzkészletének állományáta 21. melléklettartalmazza.
(20) Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 22.
me l léklet tartalmazza.

6. Zárő rendelkezések

13. § (l) Ez a rendelet2}L7, május 27-énléphatályba.
(2) Hatály át ve szti a 1 2 / 20 l 6 . (IX. 2 6 .) önkormányzati ren de let.

Balatonszep ezd, 2017 . május 25.
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