
Lengyel Község Onkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(II.r5.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről

Lenryel Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatáLrozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés f) pontjában és az
államháztartásról szőIő 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeliel:

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzára, ulnak Képviselő-testiiletére és szerveire, az önkormányzaí
által irrárryított költségvetési szerveke terjed ki, amelyek közös megielöléseként e rendelet az önkormányzati
költségvetési szerv megnevezést használja.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett üímogatások tekintetében minden
támogatást nyujtó e rendelet hatálya alá taítozó szeí\re, szeryezetre, valamint minden támogatásban
részesülőre.

Költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A Képviselőtestület az önkormiányzat 2016.évi költségvetésének

a) tárryévi költségvetési bevétele

aa) működési költségvetési bevétele

b) tárgyévi költségvetési kiadása

ba) működési költségvetési kiadása
- személyi jellegti kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologijellegű kiadások, egyéb folyó kiadások
- működési kiadás ÁHT belillre
- működési kiadás ÁHT kívülre
- ellátottak j uttalásai
- általános tartalék

bb) felhalmoási költségvetési kiadása
- beruházásoke|őhányzata
- felújítások előirányzata
- fejlesztési célú kamat kiadás
- felhalmozási c élú pénzsszköz átadás ÁHT-on kívülre
- felhalmozásicéltartalékát

c)költségvetési hirá,Lnya

működési hiá,ny
d) költségvetési hiány ftnanszirozásfua

42.258 E Ft
39.948 E Ft
50.443 E Ft
45.024 E Ft
l8,580 E Ft
3.440 E Ft

13.922 E Ft
192 E Ft
54 EFt

6.836 E Ft
2.000 E Ft

5.419 E Ft
1,768 E Ft
3.651 E Ft

0 EFt
0 EFt
0 EFt

8.185 E Ft
5.076 E Ft



szolgáló előz§ évek pénzmaradvány a 8,920 E Ft

ebbol: működés célú pén zmaradvány 9,920 E Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány (kötött) 0 E Ft

e) költségvetésének bevételi foösszege 51-178 EFt

fl) költségvetésének kiadási főösszege 51 ,178 E Ft

(2) A Képviselő_testület az önkormányzat össz€vont költségvetési mérl€gét - a kötelezŐ,_az_Őnként vállalt és
'r, 

áIla^igargateri feladatok összevont költségvetési mérlegeivel egyitt - az t.l melléHet szerint haryja

jóvá.

(3) A működési célú bevételi és kiadási e|őirányzatokat mérlegszerűen - a kötelező, az önként vállalt és az

ilűmigazgatási feladatok mérlegeivel együtt - a 2.1 melléklet, a felhalmozási bevételi és kiadási

előiraniyza:tokat mérlegszerűen - á kot"l""ő, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok mérlegeivel

egüít - a 2.2 melléHeí tarta|mazza.

3.§

(1) A Képviselő{estiilet az önkorm ányzat 2016. évi általános működési tartalékát 2.000 E Ft_tal

hagyjajóvá.

(2) A Képvisető_testület aZ általanos tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át, anól a KépviselŐ-

istület s;ját hatáSkörben a legközelebbi képviselő-testiileti ülésen rendelkezik

4.§

(1) Az önkormán yzat sajáltbevételeinek részletezését aZ adósságot keletkeáető ügyletből száímazó táígyévi

fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testtilet az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási(beruházási) kiadások

előirányzata feladatonkénti, célonkénti rész\etezését a 6. melléHet szerint hat&ozza meg.

(3) A képviselő-testület aZ önkormányzat költségvetésében szereplő felújíási kiadások e|Őirányzata

feladatonkénti, célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg,

5.§

(l) A képviseló-testiilet az önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételeit és kiadásair, előirányzat-

"ropo.tontent, 
kiemelt előirányzatonként - u kötelező, az önként vállalt és az á|lamigazgatási feladatok

méilegeivel együtt _, éves engeáélyezett léts ám e|őirányzatát közfoglalkoztatott ak |étszámát a 9- 1 melléklet

szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület a L€ngyeli Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait- előirányzalcsoportonként,

tlóÍn"tt étoira"yratonként - a iót"lező, áz önként vállalt és az államigazgatási feladatok mérlegeivel együtt -

éves engedélyózett létszám előirányzatát, közfoglalkoztatottak létsámát a 9,1.1.és 9,1.2 melléklet szeúnt

hatátrozza meg.

(3) A képviselő-testület tartozásállományát a 10. melléklet tartalmazza

6.§

(1) A képviselótestiilet az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - évenkénti

bontásban és összesítve célok s Zerint, a 1. tájékoztató tűla szerint haryjajóvá,

A költségvetési hiány íinanszírozásának módja, a költségvetési tötrblet felhasználása



7.§

(l) Az önkormányzati gazdálkodás sonán az év közben létrejött hiány finanszírozási módja - fő szabályként
- hitelfelvétel a sÁmlavezető pénzintézeítől. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
Likvid hitel a napári éven belül lejáró futamidejű hitel.

(2) A Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgármesterl a sám|avezető bankkal a folyószámla hitelkeret
megállapodásnak - a bankszámla-szerződésben rögzitett 2016. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve
amennyiben a likvidiási helyzet indokolja a szárnlavezető banktól munkabér és más rövid lejráratú éven
belüli hitel felvételére.

(3) Az e § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott hitelügyleteken kívül további hitelüryletekkel kapcsolatos
hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) A hitelről való döntés során figyelemmel kell lenni MagarorszÁg gaÁasági stabilitásáról szóló 201 1.évi
CXCIV. törvényben meghatározottaka.

8.§

(l) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált
értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosíással kapcsolatos szerződések, illetve pénzüryi műveletek
lebonyolíüísát 500 E Ft-ig a Képviseló{estiilet a polgármester haáskörébe utalja. A polgármester a megtett
intézkedéséről a soron következő képviselő-testiileti ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásaról a képviselő-
testiilet annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv az államháatartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36912011. (XII.3I.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Avr.) 35. § (1) és (10) bekezdése alapján - bevételei körében a jóváhagyott
bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összeffiggő többletbevételét - a Képviselő{estiilet
es,idejű tájékoáatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű eryidejű előirányzat-
módosítás után - felmerülő többletfeladatai ellá|ástá.Lra haszrálhatja fel.

(5) A költségvetési szerv a személyi juttaüísok előirányzatából származő megtakarítást év közben, továbbá a
pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően fe|használhatja azzal, hogy a személyi
juttaások eredeti e|őirányzatának megállapításakor szímításba vett létszám-előil,ányzat vagy a munkaidő-
alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakaríüís jóváhagyás nélkül illetményemelésre is
felhasználható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biáonságáért a képviselő-testiilet, a gazdálkodás szabályszerűségéért
a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos
feladatok ellátásáért ajegyző a felelős.

(3) A helyi önkormrányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
{nanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról - megállapodtís alapján - a költségvetési
szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.



l0.§

A képviselőtestület kiárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

l1.§

(1) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltaási és besámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi
önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi
önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok elláásának részletes szabályait a
nemzetiségek jogairól szóló 20l l. évi CLXXX. törvény szerinti megállapodásban rendezik.

(2) A nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozataiban foglaltakra vonatkozóan a települési
önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal,

Előirányzatok módosítá§a

12.§

(l) A helyi önkormányzat a költségv€tését, valamint az irányitása a|á tanozó költségvetési szervek
előirányzatait a rendeletének módosíásával megváltoztathatja. Az e|őirányzat megváltoztatáLs nem érintheti
az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-
módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített
állami pénzalap a helyi önkormányzat szítmára pótelőirányzatot biáosít, anól a polgármester a képviselő-
testiiletet tájékoztatja. A képviselőtesttilet - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a
költségvetési szerv sámára a költségvetési beszámoló irányitő szeruhez történő megküldésének külön
jogszabályban meghatarozott határidejéig, december 3 l-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek
megfelelő módosításáról.

13.§

(l) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirényzatai év közben
megváltoaathatóak.

(2) A Képviselő{estiilet bráLrmely el őirányzat áícsoportosíási jogát fenntartja.

(3) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhéníása
érdekében (továbbiakban: veszélyhelyzet) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében
átmeneti - az államháztartásról szóló 20l l. évi CXCV. törvény (továbbiakban, Áh9. rendelkezéseitől eltérő
- intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testiilet legközelebbi ülésén be kell szrámolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatrározott jogkörben a polgármesíer az előiíányzaíok között 500 E Ft összegig
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítésót felfiiggesztheti, a költségvetési
rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14.§

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjesá a képviselő{estiilet elé, ha'év közben a
körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését
jelentősen veszélyeaetik,



(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha
bármely ellenőrzési jogosultsággal rendelkező szev az ellenőrzése követkeáében 5.000 E Ft összeget
meghaladó fi zetési kötelezettséggel terheli az Önkormányzatot.

15.§

(l) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

. személyi juttaLí si előirányzatát az Ávr. 48. §-ának megfelelően,
o felhalmozási célű előirányzatát kizárőIag felhalmoási célra átvelt trirnogatási pénzeszköz
értékében váltoáathatj a meg.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját ha|áskörében végrehajtott e|őírinyzat-változlaásáről a
jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet haíminc napon belül tájékoztaíta. A Képviselő-
testiilet negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv sámára az éves besámoló irányító szervhez
történő megküldésének haáridejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési
rendeletét.

A helyi őnkormányzatnál és költségvetési szereinél házi pénztárból készpénzes kifizetés szabályai

16.§

(1) A helyi önkormányzatnál és költségvetési szerveinél elsősorban készpénzkímélő fizetési eszközöket kell
alkalmazni, a pénzforgalmat mindenekelőtt banksámlákon kel teljesíteni. Indokolt esetben ettől eltérően a
házi pénztárből készpénzes kifizetések teljesíthetők az alábbi jogcímeken:

a) útiköltségmegtérítése,
b) megbízási díj, hóközi kifizetés teliesítése,
c) elszámolás ellenében kiadott pénzösszeg átadása,
d) készlet és kis értékű tarryi eszköz beszerzés megtérítése,
e) jogerős közigazgatási határozaton alapuló szociális ellátási fizetési kötelezettség, valamint

társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesítése,
f) kisösszegűszolgáltatásvásarlása"
g) hatósági szolgáltaási díjak (pl. tulajdoni lap igazgatási szolgáltatási díja, gépjármű műszaki

v izs gáataíás díj aí, stb.) lerovása.
(2) Az (l) bekezdés a) pontja szerinti készpénzes kifizetésre abban az esetben van lehetőség, ha annak
elszámolása ,,Kiküldetési rendelvény" vary ,,Belftldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás" elnevezésű
nyomtatványon történt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kifizetés megbíási szerződés vagy a Magyar Allamkincstár területi
szerve által kiállított ,,Hóközi utalvány" alapján teljesítendő.
(a) Az (l) bekezdés c)-d) és f) pontja szerinti kifizetés elszímolásakor készpénzfizetést igazolő pénzüryi
bizonylat csatolása kötelező.
(5) Az (l) bekezdés e) pontja szerinti kifizetést az elláás jogosultjanak írásbeli kérelme alapján lehet
készpénzben teljesíteni, amennyiben igazolja, hogy pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezik.
(6) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti kifizetés készpénzben történő teljesitósére abban az esetben van
lehetőség, ha a díj átutalással nem teljesíthető és készpénzftzetést igazoló pénzngyi bizonylat csatolása
megtörtént.
(7) Kis értékűnek minősül a készlet és targyi eszköz beszerzés, valamint a szolgáltatás vásárlása,
amennyiben annak bruttó összege nem haladja mega sázezer forintot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

17. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselőtestület hagyjajóvá.



(2) A Képviselő-tesület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány
felhasználását korlátoáatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat
működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kedil

A támogatások odaítólésénel folyósításának és elszámolásának rendje

18.§

(l) A Képviseló-testiilet a sport, kulturális, közművelődési és egyéb célú támogatások elbíálásával
kapcsolatos haáskörét nem nlhánza át,

(2) A táLrnogatási igény minden év február l0. napjáig nyújtható be.

(3) A Képviselő{estiilet a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselő-testiileti ülésen, de
legkésőbb költségvetési rendelet elfogadásakor dönt. A döntést követő l0 munkanapon belül a tárnogatást
igénylőt értesíti h aározaíárő|.

(4) A támogatást igénylő és a tánogatást nyújtó támogatási szerződést köt, A támogatási szerződés az Avr.
48. §-ban foglalt feltételeknek megfelelően kerül megkötésre.

(5) A támogatás folyósíására a Képviselő{estület döntésének megfelelő ütemezésben kerül sor.

(6) A támogatásban részesülő elsámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő Képviselő_testiilet
felé.

(7) A UímogaLís összegének célhoz rendelt felhasmálását a támogatott nevére kiállított számviteli
bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a ámogatás folyósíüísát követő év
január 3l. napjáig köteles eleget tenni.

(8) A Képviselőtestület 5 évente a november l5-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a
helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasmálása elszímolásáLrrak
ellenőrzését.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a tímogatíst nem célirányosan felhasmáló
szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

Önkormányzati biztos kirendelése, költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19.§

(l) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv harminc napon tuli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományanak mértéke két es,,mást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának
10%:o-át, vaw L százötven millió forintot, és e tAítozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá
szorítani, akkor a képviselő-testiilet a költségvetési szervnéI az Átrt. lt. g (2)-(3) bekezdésében foglalt
hatáskörrel rendelkezó önkormányzati biáost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (l) bekezdésben meghaározott mértékű elismert
tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeziek az áítala
fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok
alkalmazandók:

o az önkormányzati biáos tevékenységéről a képviselő-testiiletn€k havonta köteles besámolni.



o az önkofrnányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgámestert, ha a költségvetési
szerwel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg,
melyrrek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesáéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az
intézmények esetében az intézrnényvezető felelős.

Létszám és bérgazdálkodás

20. §

(1) A Képviselő-testület a köáisztviselőket megillető cafetória_juttatás éves keret összegét a Teveli Közös
Önkormányzati Hivatal cím Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül, a nem róndszeres személyi
juttatás részeként azon belüI egyéb költségtérítés (cafeteria) soron nettó 168 E Flban állapítja meg
köáiszWiselónként. A megállapított összeg a munkáItató által megfizetendő személyi jövedelemadót is
magába foglalia.
(2) A Képviselő-testület egységesen a Teve]i Közös Önkormányzali Hivatal valamennyi középfokú és
felsófokú iskolai végzettségű köáisztviselője részére illetmény-kiegészítést állapít meg.
(3) Az illetmény-kiegészítés mértéke 20l6. évben valamennyi középfokú végzettségű köáisztviselő esetében
az alapilletmény 20%-a, felsőfokú iskolai vógzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 15o/o-a.

(4) Az illetmény-kiegészítés trárryévre vonatkozó mértékét a Képviseló-testiilet tárgyév február 28-ig
állapítja meg.

záró rendelkezések

21.§

( l ) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon napjrin lép hatályba, de rendelkezéseit 20l6. január l. napjától
kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testiilet a polgármestemek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett
intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos
teljesítése) szóló beszIímolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e
rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal
Teveli lrodájának hirdetótábláján történő kifiiggesáése űtji'l;' az aljewző gondoskodik.

Lőrincz Andrea
polgármester

kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2016. február 15. napján.

4
--\,,l"-,, i fu"orn L4' Laa,:!pí
B uifaíné szomolai csilla

aljegyző

X_,.,,,, ,._, k,^rr_",-, .'^ C g.,_.-
Bídái-né'§zomolai Csilla

aljegyző
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Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeáetó ügyletből
származó tárgy éyi fizetési kótelezettség megállapításához

Ezel íorínlbal !

Sor-
sz-ím
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3, osztalék, koncessziós dü és hozambevétel

4.
l furyi e§zköz és az immateriális jószág, részvény, Iésze§edés, vállalat &tékesitéséból vagji
Drivatizációból származ ó bevéte]

5, Bírság-, pótlék_ é§ dijbevétel 285

6. Kezesség-, illetve galanciavállalással kapcsolato§ m€gtériilés
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*AZ adósságot keletkeáetó ügyletekhez történő sáIó 353l20ll, (xü,]l,) Korm, Rendelet 2 § (l) beke7dése
alapján.
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I0. melákkt a ..h.nOtC, 1,|,)5i**^aoyzoti rcn(lelerhez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozá§állományról

KóIíségvetési sxerv neve: Lengyel Község Önkormányzata

KöIlségvetésiszervslímlasaíma: 71800020-12301054

É,ves eredeti kiadási előirányzat: 51.178 ezer Ft
30 napon túli elismert tartoásállomány összesen: 0,- Ft

sor-
§zilm

Tartozí§illomíny megn€vezése
30 nap
alatti

á|lomíny

30-60 nap
közötti

íllomíny

60 napon
tiiIi

á|lomíny
At-ü tem€zett összesen:

1 Á ammal szembeni tartozások 86 8í

2,
Központi kóltségveté§sei szemben fennálló
t^ílozÁs

3,
Elkülönített állami pénzalapokta| sz€mbeni
tártoás

4. TB alapokkal szembeni tartoás

5
Tartozásállomány ónkormányzatok és intézmények
lelé

6. 8ryéb tartoásállomány l385 1 38a

7, összesen: 147l | 471
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