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Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4 l 20l 5.(I1.27 .) önkormányzati
rendelete
a 2015. évi költségvetéséről

LengYel Község Önkorm ányzaíának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatarozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörwény 32. cikk (1) bekezdés í) pontj ában és
az államháztaftásról szóIó 2011. évi CXCV. törwény 23.§.(1) bekezdésében meghatarozott
feladatkörében eljárva a kör,etkezőket rendeli el:
I.

ÁrrlI

FEJEZET

ÁNos RENDELKEzÉ,sEK
A rendelet hatálya
1.§

A

rendelet hatálya a lrelyi önkorrnányzaíra, annak Képviselő-testiiletére és szerveire, az
önkormárryzat által irfulyított költségvetési szervekre terjed ki, amelyek közös megjelöléseként e
rende7et az öntormányzati költségvetési szeru megnevezést használja.

(1)

(2) E rendelet szernélyi hatálya kiteq'ed a közvetlen és közvetett támogatások tekir,tetében minden
támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá taío zó szervre, szewezeíre, valamint minden támogatásban
részesülőre-

II.

FEJEZET

KöLTsÉ,GvETÉ,s nBvÉrnr,u ÉsKIA_DÁsAI
Az önkormányzat

és költségvetési szerveinek 2015. évi költségveté§e

2,§
(1)

A Képviselő-testület az önkonnányzat 2015.évi költségvetésének

a) tárgyéviköltségvetési bevétele
aa) mííködési kóltségvetési bevétele

b)

tárgyévi költségvetési kiadása
ba) működési költségvetési kiadása

-

szenélyi jellegír lriadások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi jellegű kiadások, egyéb folyó kiadások
működési kiadás AHT belülre
ellátottakjrrttatásai
általános taftalék

bb) felhalrnozási költségvetési kiadása

-

beruházásokelőirárryzata
felírj ításolt előírályzata
fejlesztési célúkamat kiadás

56.883
33.255
56.883
42.277
21.245

3.934

12.399

0

E Ft
E Ft

E Ft
E
E
E
E

Ft
Ft
Ft
Ft

EFt

4.519
1.000

E Ft
E Ft

14.606
1.700
12.906

E Ft
E Ft
E Ft

0

EFt

1|;

c)
d)

e)

0

-

felhalmozási célúpénzeszköz átadás ÁHT-on kíviilre
felhalmozásicéltartalékát
költségvetésihiárya
működési hiány
költségvetési hiány fi nanszírozására
szolgáló előző évek pénzmaradványa
ebból: működéscélírpénzrnaradvány
felhalrrrozási célúpénzmaradvany (kötött)
költségvetésérrek bevételi főösszege
költségvetésének kiadási főösszege

0
0

22.898
9.022

EFt
EFt

E Ft
E Ft

22.989 E Ft
22.989 E Ft
14.606 E Ft
56,883 E Ft
56.883 E Ft

(2) A KéPviselŐ-testület az önkományzat összevont köttségvetési
mérlegét - a kötelező, az önként
vállalt és az államígazgatási feladatok összevont kőltségvetési mérlegeivJl egyitt az 1.I melléklet
szerint hagyjajóvá.

(3) A múködési célírbevételi és kiadási előiranyzatokat mérlegszerűen a kötelező, az önként
vállalt és az állxnigazgatási feladatok mérlegeivel együtt - a 2.] melléklet, a felhalmozási
bevóteli
és kiadási előirányzatokat mérlegszerúen - a kűeíező, az önként vállalt és az
államigazgatási
feladatok mérlegeivel együtt - a 2.2 metlé]rlet taftalmazza.

3.§
(1) KÜlÖn jogszabály
_

kötelezettségvállalásra

a.j

alapj

án a jegyző döntósi

egyző.jogosult.

hatáskörébe r_üalt előirányzatok felett

A

kéPviselŐ{estiilet az őnkormányzat költségvetésében szereplő adósságot keletkeztető
ÜgYletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3, meltZklet szerin{határozza meg.

(2)

(3) A kéPviselŐ testület az önkományzat költségvetésében szereplő saját bevételeinek részletezését
- az adósságot keletkeztető iigyletekből szíLrmaző tárgyévi fizetési kötelezettség rnegállapit ásáltoz _
a 4. melléklet szerint lratátozza meg,

(4) A képviselŐ{estiilet az önkormátyzat költségvetésében szereplő 2015.
keletkeztető fejlesztési céIjait az 5. melléklet szeint határozza meg.

évi adósságot

4.§
(1) A Képviselő-testiilet az önkornányzat
íal hagyla jóvá.

20l5. évi általános működési tartalékát

1.000 E Ft-

(2) A KépviselŐ-testület az általános tartalékkal valő rcndelkezés jogát nem ruházza át, arról
Képviselő-testület saját hatáskörben a 1egközelebbi képviselő-testületi ülésen rendelkezik

5.§

A

képviselő{estúlet az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási(beruházási)
kiadások előirányzata feladatorrkénti, célonkéntirészletezéséta 6. mellélrlet szerint határozza meg.

(1)

(2) A képviselő-testület az önkonnányzat költségvetésében szereplő felújítási kiaclások e7őirányzata
feladatonkénti, célonkéritirészletezéséta 7. melléklet szeint hatátozza meg.

2

6.§

A

képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással
megvalósuló projektek bevóteleit, kiadásait projektenként a 8. melléklet szeriní határozza meg.

7.§
(1) A képviselő{estület az önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételeit és kiadásaitelőirányzalcsopoltonként, kiemelt elóirányzatonként - a köte|ező, az önkénI vállalt és az
államigazgatási feladatok mérlegeivel együtt -, éves engedélyezetl létszám e|őirányzaíál,
közfoglalkoztatottak |éíszámát a

9.

1

melléklet szerint haíározza meg.

A

képviselő{estűlet a l,engyeli PolgármesteTi Hivatal bevételeit és kiadásait- e|Őirályzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként - a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási
feladatok mérlegeivel együtt - éves engedélyezetílétszám e|őirányzatát, közfoglalkoztatottak
Iétszámát a 9. 2. melléklet szerinI halározza meg-

(2)

8.§
(1)

A

(2)

A képviseló-testület az önkormányzat 2075. évi teívezett közvetett támogatásait

képviselő_testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszenisítésétévenkéntibontásban és összesítve célok szerint - a l. tőjékozíató tábla szerint hagyja jóvá,
a 2. tájékoztató

tóbla szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 201,5. évi likviditási tervét a -l. láiékozlaló táb|ában
foglaltak szerint jóváhagyj a.

A költségvetési hiány finanszirozásának módja,

a költségvetési többlet felhasználása

9.§
(1) Az önkormányzaíi gazdá|kodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja fó
sznbályként _ hitelfelvétel a száynlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat múködési célra csak
likvid hitelt vehet fel. Likvid hite1 a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.

(2) A Képviselő{estület felhaía|mazza a polgármestert a szám|avezető bankkal a folyószámla
hitelkeret megállapodásnak - a bankszámla-szerződésben rőgziíeíí2015. évi kondíciókkal történő aláirására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolj a a számlayezeíő banktól munkabér és
más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.

Az e §

(1)-(2) bekezdéseiben meghatározott hitelügyleteken kívül további hitelügyletekkel
kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő{estületet illetik meg.

(3)

A hilelról való dörltés során figyelemmel kell
2011.évi CXCIV. törvónyben meghatározottakta.
(.{)

lerrrri Magyarország gtzrlasági stabilitásárói szóló

10.§

A

gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag
garantált értékpapírvásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja

(1)

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek
lebonyolítását 500 E Ft-ig a Képviseló{estület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a
megtett intézkedéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3)

A

(2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról

a

képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésénesetenként dönt.

A

költségvetési szerv az ál|amháztaríásról szóló törvény végrehajíásáról szóló 369l20IL
(XII.31.) Kormányrendelet (ovábbiakban: Ávr.) 35. § (1) és (10) bekezdése alapján - bevételei
körében a jóváhagyott bevételi előirányzaíain felüli, a többletfeladatokkal összeíiiggő
többletbevételót - a Képviselő+estület egyidejű lájékoztatásáva|, a tényleges többletnek megfelelő
összegű, saját hatásköni egyidejű előirányzat-módosítás után , felmerülő többletfeladatai ellátására

(4)

használhatja fel.

A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatábőI szérmazó megtakarítást év közben,
továbbá a pénzma_radvány_ illetve elóirány7,at-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja.
(5)

azza|, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzaíának megállapításakor számításba vett létszám-

előirányzaí vagy

a

munkaidő-alap

év közbeni csökkentéséből származó tartós

megtakarítás

jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III.

FEJEZET

A KÖLTSÉ,GVETES VEGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Általános végrehajtási szabályok
11.§

(1) Az önkormányzaí gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a

gazdálkodás

szabályszerűségéérta polgármester ielelős.

(2)

Az

önkorm

ányzaíi sziníű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könywezetéssel

kapcsolatos feladatok ellátásáért ajegyző a felelős.

(3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
eiienórzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok eiiátásáról - megaítapo<Ías
alapján - a költségvetési szervként működó Közös Önkományzati Hivatal gondoskodik.
12.§

A kópviselő-testület kizárólagos hatáskörébe taítozik a költségvetési rendelet módosítása,
13.§

(1)

A

helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszirozási. adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a
helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala
gondoskodik. A hetyi önkorm ályzaí és az érlníetlhelyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok
ellátásának részletes szabáíyait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti
megállapodásban rendezik.

(2)

A

nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozataiban foglaltakra vonatkozóan

települési önkormányzat képviselő+estülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

a

Előirányzatok módosítása
14. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatj a, Az előírányzaí megváltoztatás nem
érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány
előirányzat-módosítási hatásköréb e tarlozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönitett állami pénzalap a heiyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő{estületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével
- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számilta a költségvetési beszámoló irányító
szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatarozott határidejéig, december 3l-i
hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításaról.
15.§

(1) Az önkorm ányzaí és a költsógvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai
megváltoztathatóak.
(2)

A Képviselő-testület bármely elóiriinl,zat átcsoportositási jogát

év közben

fenntartja.

(3) /z éIet és .",ag;,onbiztonságot veszéll,eztető elemi csapás, illetőleg kör,etkezmén;,eire!: az
elhárítása érdekében (továbbiakban: veszélyhelyzet) a polgármester a helyi ónkormányzat
költségvetése körében átmeneti - az á|Iamháztartásról szóló 20'],I. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht). rendelkezéseitól eltérő _ intézkedést hozhat. amelyről a képviselő-testület
legközelebbi űlésénbe kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzaíok között 500 E Ft
összegig átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teuesítésétfelfiiggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16.§

A polgrirmester pótköltségvetési rendeletterv ezetet teíjeszía képviselŐ-testület elé, ha év közben
a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkoímányzat költségvetéSén9k
(1)

tel jesítését.jelentősen

veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítésejelentős veszélyeztetésének minősül különösen,
ha bármely ellenőrzési jogosultsággal rendelkező szely az ellenőrzése következtében 5.000 E Ft
összeget meghaladó fizetési kötelezettséggel íerhelj az Onkormányzatot.
17. §
(1)

A helyi önkormányzati költségvetési szerv

o

személyi .iutt atási előirányzatát az Ávr.48. §-ának megfelelóen,

o

felhalmozási célúelőirányzatát kizáíóIag felhalmozási célra átvett támogatási
pénzeszköz értékébenvá|toztathatj a meg,

(2)

A

helyi önkormiinyzati költségvetési szerv saját hatásköróben végrehajtott előirányzat-

változíatásáről a jegyző előkészitésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül
íájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szew számélra az éyes
beszámoló irányító szervhe z íöfténő megkúldésénekhatáridejéig, december 31-i hatállyal módosítja
ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

A helyi önkorm ányzatnál

és köItségvetési szerveinél

szabályai

házi pénztárból készpénzeskiíizetés

18.§

(1)

A

helyi önkormányzatnál és költségvetési szer.,,einél elsősorban készpénzkímélőfizetési

eszközöket keii aii<almazni, a pénzforgaimat mindenekelőtt banksziimiákon kei teljesiteni, indokoit
esetben ettől eltérően ahézi pénzíárból készpénzeskifizetések teljesíthetők az alábbi jogcímeken:
a) útiköltségmegtérítése,
b) megbízási díj, hóközi kifizetés teljesítése,
c) elszámolás ellenében kiadott pénzösszeg átadása,
d) készlet és kis érlékútárgyi eszkőz beszerzés megtérítése,
e) jogerős kőzigazgatási határozaton alapuló szociális ellátási fizetési kötelezettség, valamint
társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesítései
f) kisösszegűszolgáltatásvásárlása,
g) hatósági szolgáltatási dijak (pl. tulajdoni lap igazgatási szolgáltatási dija, gépj ármű műszaki
v izsgáztatás díjai, stb.) lerovása.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti készpénzeskifizetésre abban az esetben van lehetőség, ha

annak elszámolása,,Kiküldetési rendelvény" vagy,,Belftrldi

kiküldetési utasítás

és

költségelszámolás" elnevezésű nyomtatványon történt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kifizetés megbízási szerződés vagy a Magyar Allamkincstar
területi szerve által kiállított ,.Hóközi utalvány" alapján teljesítendő.
(4) A,z (1) bekezdés c)-d) és f) pontja szerinti kifizetés elszámolásakor készpénzfizetéstigazo|ó
pénzügyi bizonylat csatolása kötelező.
(5) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti kifizetésí az e|l^íás jogosultjának írásbeli kérelme alapján
iehet készpénzben teljesíteni, amennyiben igazoija. hogy pénzforgalmi bankszámlával nem
rendelkezik.
(6) Az (1) bekezdés g) pontj a szerinti kifizetés készpénzben töfténő teljesítéséreabban az esetben
van lehetőség, ha a díj átutalással nem teljesithető és készpénzfizetéstigazoló pénzügyi bizonylat
csatolása megtörtént.
(7) Kis értékűnek minősül a készlet és targyi eszköz beszerzés, valamint a szolgáltatás vásárlása,
amennyiben annak bruttó összege nem haladja meg a százezer forintot.
Költségvetési szervek pénzmaradványa

19.§
(1)

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványű

(2) A Képviselő-testület gazdasági

a Képviselő-testület hagyja jóvá.

szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető
pélzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági sztikséghelyzetnek minősül különösen,
amikor az önkormányzat múködése irzetésképtelenségmiatt veszélybe kerül

A támogatások odaítélésének,folyósításának

és e|számolásának

rendje

20.§
(1)

A Képviselő_testület

a sport, kulturális. közmúvelődési és egyéb célútámogatások elbírálásával

kapcsolatos hatáskörét nem ruházza át.
(2)

A támogatási igény minden év február

10. napjáig nyújtható be.

(3) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselŐ-testületi
ülésen, de legkésőbb költségvetési rendelet elfogadásakor dönt. A döntést követő 10 munkanapon
belül a támogatást igénylőt értesiti hatarozatáról.
(4)

A támogatást igénylő

az Ávr.

48. §-ban

és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

A támogatási szerzódés

loglalt feltételeknek megfelelóen kerül megkötésre.

(5)

A támogatás folyósítására

(ó)

A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tarlozik

a Képviseló-testület döntésének megfeleló ütemezésben kerül sor.
a támogatást

odaítéló KépviselŐ-

testület felé.

(7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli
bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségónek a támogatás folyósítását
követő évjanuár 3l, napjáig köteles eleget tenni.

A Képviseló{estület 5 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe
beépítia helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása
(8)

elszámolásának ellenőrzését.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesitő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó
szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

Önkormányzati biztos kirendelése, köItségvetés végrehajtásának e|lenőrzése
21.§
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv harminc napon túli, lej árt esedékességúelismert
tartozásállomrányának mér,tékekét egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előiráttyzaíának l\%o'át, vagy a százőtven millió forintot, és e íaííozásáíegy hónapon belÜl nem
tudja harminc nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnól az !rh|.71. § (2)(3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
önkorm ányzaíi biztos kirendelését az (I) bekezdésben meghatározott mérlékúelismert
taftozásá|lomény eléréseesetén a Képviseló-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(2)

Az

nnenn;,iben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljarást kezdenéll'eztek ez á|tala
fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységéreaz a|ábbi
szabályok alkalmazandók:
(3)

. az

önkorm ényzati biztos tevékenységéról
beszámolni.

a

képviselő-testületnek havonta köteles

.

az önkolmányzati

biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a
költségvetési szerwel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul
meg, melynek létrehozásáért, működtetéséft és tor,ábbí'ej leszíéséérí
az önkormányzat esetében a
jegyző, az intézményekesetében az intézményvezető felelős.

Iv. FEJEZET
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22.§

(l) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető caí-etéria-juttatás éves keret összegét a Teveli
Közös Önkormányzati Hivatal cím Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül. a nem

rendszeres személyi juttatás részekéntazon belül egyéb költségtérítés(cafeteria) soron 200 E Ft-ban
állapítja meg köztisztviselőnként. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő személyi
jövedelemadót is magába foglalja.
(2)

A Képviselő-testület egységesen a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi középfokú

iskolai végzettségúköztisztviselője részére illetmény-kiegészítéstállapít meg.
(3) Az illetmény-kiegészítésmértéke2015. évben valamennyi középfokú végzettségúköztisztviselő
esetében az alapilletmény 20%-a, felsőíbkú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az
alapilletmény 15%-a.
(4) Az illetmény-kiegészítéstárgyévre vonatkozó mértékéta Képr,iselő-testület tárgyév február 28ig állapítja meg.
és felsőfokú

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDBLKEZESEK
23.§
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon napj an lóp hatáll,ba, de rendelkezéseit 201 5. január 1 .
napjától kell alkalmazni.
(]) _^, kelr i.selo-1i§tiile t 3 polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti ldőszaLl:,a,n 1elt
intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos
teljesítése) szóló beszámolóját elítlgadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített
kiadások e rendeletbe beépítésrekerültek.
(

1

)

(3) A rendelet

kihirdetésérőI az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Teveli Közös
Önkormányzati Hivatal Teveli lrodájának hirdetőtábláján történő kifüggesztése útj án az a|jegyző
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Lőrincz Andrea
polgármester
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I(ihirdetési záradék:
Je|en rendelet kihirdetésre került 2015. február 21. nap.ián,

A

fur1^|-c s1_
},4+..,..l
Budainé s2omolai csillá
a|jegző

