Balatonsze pezd Község Önkormányzata
iselő-testülete

9 l20l7 . (V. 29.) önkormányzati
rendelete
a helyi önkormány zat 2017. évi költségvetésről

BalatonszePezd KÖzség Önkormányzata Képviselö-testülete

az Magyarország

Alaptörvény

32, cikk (2)bekezdésében meghatározotteredeti jogalkotói
hatáskörében eljáwaés a 32. (1)
§
bekezdés f) Pontjában meghatározott feladatköreÜen'el.;arvu
u tá,r"tt"rőket rendeli el:
1.

(l)

1, §

Általános rendelkezések

BalatonszePezd KÖzség

Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
kéPviselŐ-testület) e rendeletét ketl alkalmazni.Balatons
repe"dro^* Ó* ir^á"Űái*^
A'
ÖnkormánYzat Önállóan működő és gazdálkoaO torisegvetési
?)
szerv, közhatalmi szerv.
2, § Az Önállóan működő és gazdálkoaO É<;ttsegvetési
szerv'a kciltségveté.i."nJ"t"iuen egy
címet alkot az alábbiak szerint:
1. Balatonszepezd Község Önkormány zata 8252
Balatonszep ezd, Árpád u. 27 .
3, § (1) A kéPviselŐ-testÜlet az önkormányzatlétszámkeretét
8

a)
b)

c)
d)
e)

öben állapítjameg. Ezen belül

Város és községgazdálkodás szakfeladato n 4 fő,
ÖnkormányzatŐÉ igazgatási tevékenysége 1 fő
Falugondnok szakfeladaton l fló,
szabadidős park, fi,irdó és strandszolgáltatásszakfeladaton
Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő

1 fő,

létszámkere tet hagy j óv á.
(2) A képviselők létszám a 4 fő, társadalmi megbizatásűpolgármester
1 fö.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
4. § (1)

A képviselő-testtilet az önkormányzat2017, évi költségvetésének:
a) költségvetési kiadásait:

ebbőltartalék:
b) finanszírozási kiadásait:

Kiadási ftíösszegét

685.868.139 Ft-ban,
18.684.862 Ft-ban
0 Ft-ban,
685,868,139 Ft-ban állapítja meg,

a)
b)

költségvetési bevételeit
287 .443.975 Ft-ban
előző évi pénzmaradvány:
398.424.164 Ft-ban
c) ftnanszírozási bevételeket:
0 Ft-ban
Bevételi főösszegét
685.868.139 Ft-ban állapítja meg.
(2)
költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti
egyensúlyt ai ercia evi
pénzmaradvány

^

5. § (1)

igénybevétele teremti meg,

Az önkormányzat2017. évi költségvetéséhez:
a) a bevételi fÖÖsszeg bevételi forrásonkéntirészletezésétaz l.melléklet,

b)

a bevételeket részletes bontásban a 2. melléklet,

c) bevételeket szakfeladatonként a 3. mellékl ettartalmazza.
(2) A kÖzÖs hivatal bevételi fÖösszegét forrásonkénti részletezését
az l.a. melléklet
tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat2017.

a)
b)
c)

évi költségvetéséhez:

a kiadási ÍbÖsszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését
a 4. melléklet
a kiadások jogcímenkén ti részletezésétaz 5, melléklet
a kiadásokat szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

Balatonsze pezd Község Önkormányzata

Képviselő-testtilete
(2) A közös hivatal kiadási főösszegét fonásonkénti részletezésétaz 4.a. áellektet

tartalmazza.

Az önkormányzatfelhalmozási kiadásaita7. melléklet tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat

7. § (1)

(2)

a) felhalmozási kiadásainak összegét
aa) felújíási kiadást
ab) beruházási kiadásait

517 .620.840 Ft-ban, ebből

138.3l2.000 Ft-ban hagyja jővá,
379.308.840 Ft-ban hagyja jővá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a
me l ék l et tartalmazza.
1

(4) Balatonszepezd Község Önkormányzata a tartalékok előirányzatait
tartalmazza.

tartalék: 18,684.862
Céltartalék:
0

Általános

Az önkormányzat többéves kihatással járő

8. §
1

0. mel lékle t tartalmazza.

9.§

(1)

A

a 9,

8.

melléklet

Ft.
Ft.

fetadatainak előirányzatait éves bontásban a

Képviselő-testiilet a költségvetési hiány belsó finanszirozására szolgáló bevétel

összegét 398.424,164 ezer Ft-ban állapitja meg. Ebből:

(2)

a) pénzmaradvány működési célra
b) p énzmar advány felhalmozási célra

19,|I5.324 Ft

A Képviselő-testiilet a költségvetési hiány külső

kiadások összegét

379.308.840 Ft.

finanszirozására szolgáló bevételek és

0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2011, január l-jei
fordulónappal nem rendelkezik. A hiteltigyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a
képviselő-testületet illetik meg.
3.

10. §

A költségvetés

végreh qtására vonatkozó szabályok

(l) Az önkormányzati szintű

költségvetés végrehajtásáért a polgrármester, a
könywezetéssel kapcsolatos feladatok ellatásáért a jegyző, a gazdálkodás
szabályszerűségéérta Képviselő-testület a felelős. A képviselő-testiilet felhatalmazza a
Balatonszepezd Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet
keretein belül a 2017. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek

beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen,
önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad
p énzeszkö zöket betétként e|hely ezze.

valamint
(2)

A

az

képviselő-testi,ilet kizárőlagos hatáskörébe tartozik

a költségvetési rendelet kiemelt

előir ény zatainak mód o s ítás a.
(3) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok
közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves,a harmadik negyedéves és

az éves beszámoló

keretében tájékoztatla

a

képviselő-testületet

a

jóváhagyott

átcsoportosítások összegéről.
(a) A képviselő-testi,ilet a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300
000 forint egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át, Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előkányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(5) A központi költségvetés által binosított előirányzatok, pótelőirányzatokvonatkozásában
a
polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyról a
beszámolók keretében j óváhagyás vé gett tqékoúatjaa képv i se lő-testületet.
(6) A polgármester nem lépheti túl a fejlesáési kiadások képviselő-testület által meghatározott

összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészébenelmarad, akkor az így
megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület
rendelkezhet.

(l) A képviselő-testület a köáisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft_ban határozzameg
Maryarország2l17 .évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény alapján, mig a
ZDII.évi CXCX. törvény figyelembevételével a köúiszlviselők cafetéria juttatásának
11. §

a

20 l 7 .év i éves keretös sze gét 2 00.

0 0 0,

- Ft-ban hagyj

a j

óvá.
2

Balatonszepezd Község Önkormán yzata
Képviselő-testülete
(2)
Képviselő-testület a kOnistwiselők lakossági folyószámla költségtérítés2017. évi
^
keretösszegét
1.000Ft/hólfő összegben hagyja jővá a20l6,évi központi költségvetésről szóló
2016, évi XC. törvény alapján.
(3) A képviselő-testtilet az álálános személygépkocsi normaköltség 2017. évi összegét i5
Ft/km összegben hagyja jőváaz 1995. éviCXVII. törvény alapján.
(4) A képviselő-testület az 2 fő közalkalmazotl és 4 fő állandó munkavállaló cafetéria
juttatásának 2017. évi összegét l80 000 Ft-ban hagyjajóvá, amely keretösszeg a ftzetendő
j árulékok összegét nem tartalmazza.
(5) A képviselő-testilet az év során alkalmazásra kerülö határozott idejű munkavállalók
cafetéria juttatásának 2017 . évi összegét havi 8.000,- Ft-ban tlagyja jővá, amely keretösszeg a
ftzetendő járulékok összegét nem tartalmazza.
4.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § A költségvetés végrehajtásáról aZárkai Közös ÖnkormányzatiHivatal köteles
ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A

a

a

belső ellenőrzésről
Balatonfiiredi Többcélú Trársulással kötött
megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairől a polgármester a
zfuszámadási rendelet-tewezet előterjesztésekor köteles
képviselő-testületet
tájékoztatní.
hivatal

a

5. Vegyes rendelkezések

13. §

(l) Az

önkormányzat előirányzat-felhasználási

tartalmazza.

(likviditási) tervét a 11. melléklet

Az önkormányzat által

nyújtott közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke,illetve
m e l l ékl e t tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 13. melléklet
(2)
ö s

sze

ge szerinti

r

észletezettségge l a l 2.

tartalmazza.

(4)Pályázatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a l4. melléklettartalmazza.
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegéta l5. melléklettartalmazza.
(6) Az önkormányzati biáos kirendelésére az államháztartástől szóló törvény végrehajtásáról
szőlő 3681201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet 1 19. §-a alkalmazandő.
14. § (1)
önkormányzat árubeszerzéseire, építésiberuházásaira és szolgáltatás
megrendeléseire vonatkozó szabályokat a képviselőtestület által jóváhagyott Balatonszepezd
(5)

Az

KözségÖnkormányzataKözbeszerzésiSzabályzatatartalmazza,
(2) Az évközi szabad pénzeszkőzöket a számlavezető OTP Bank Nyrt-n él az aláirásra jogosult
lekötéssel hasznosítja kamatbevétel elérésecéljából.
(3) Az étkezésinorína költséget és a fizetendő térítésidijat a2l20l7.(U.27.) önkormányzati

rendelet tarta|mazza.

(4)

A

Képviselő-testtilet külön döntésben rendelkezik

az

alapítványok

és társadalmi

szervezetek támogatására tervezett előirányzaíok felhasználásáról. A támogatás folyósítása
előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezetteL Meghatározza a támogatás
összegét, célját, határidejét és az e|számolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a
kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzatitámogatással rendben elszámol.

A

bevételi és kiadási e|őirányzatok teljesítése során a készpénzesfizetés helyett
a készpénzkímélőfizetési módot kell alkalmazni. A készpénzgazdálkodás
szabályaitaPénzkezelésiSzabályzattartalmazza.
(6) Az önkormányzati pályázatokbenyújtásáról és azok önrészének mértékérőla Képviselő-

(5)

elsődlegesen

stület határ o zaítal dönt.
(7)Azönkormányzatnormatívhozzájárulásaitjogcímenkéntés

te

azállamitámogatásokata16.

me l lékl et tarta|mazza.

Az önkormányzat feladatmutatőit a l7. mellékletártalmazza.
(9) Az önkormányzat hitel állománya és hosszú lejáratű kötelezettségek állományát
me l l ékl et tartalmazza.
(8)

a

18,

Balatonszepezd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
(l0) Az önkormányzat adósságot keletkeáető kötelezettségvállalás mutatói a 19. melléklet
taftalmazza.
(Il) Az önkormányzatáltal nyújtott kölcsönök állományáta 20. melléklettartalmazza.
(12) Az önkormányz at pénzkészleténekállomány át a 2 1 . mel lék let tartalmazza.
(13) Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célúbevételeit és kiadásait a22, számű
me l é klet tartalmazza,
l

záró rendelkezések
Ez a rendelet2017. május 30-án lép hatályba,
(2)Hatályát veszti Balatonszepezd Község Önkormányzatának a helyi önkormányzat2017.
évi költségvetéséről szőlő 1l20I7. (IIL 14.) önkormányzati rendelete.
15. § (1)

Balatonszep ezd,, 20 I7 . május 25.
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