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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (1) bekezdésének 2014. 

szeptemberi hatályon kívül helyezése megszűntette a költségvetési koncepció benyújtására 

vonatkozó előírást, így a költségvetés tárgyalása „egyfordulós”. 

 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Tv.) alapján megtervezésre került az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelet tervezete. A rendelet - tervezet elkészítése során figyelembe 

vettük az önkormányzat feladatai ellátásához igénybe vehető központi forrásokat, a vonatkozó 

jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat is.  

 

A Tv. 2. melléklete a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a 3. 

melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak területét, mértéket határozza 

meg. 

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is az önkormányzati 

feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. 

 

A költségvetést meghatározó keretek, alapelvek 

 

A koncepció illeszkedik a 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági programban 

megfogalmazott célokkal. 

A gazdálkodás fedezetét továbbra is a feladatellátáshoz igazodó, 2013. évben bevezetett 

feladatalapú támogatási rendszer által biztosított támogatási összeg, valamint a helyi adók 

beszedéséből származó, illetve működési bevételek összege adja. 

A működőképesség biztosítása mellett a folyamatban lévő, az adósságkonszolidációban nem 

részesülő önkormányzatok támogatásából a művelődési ház szigetelésének elvégzésére kerül 

sor az idei évben, valamint ugyancsak állami támogatásból az orvosi rendelő felújításának, 

korszerűsítésének  megvalósítása szerepel a tervek között, a kapcsolódó támogatási szerződés 

még nem áll rendelkezésre, annak áttanulmányozását követően kerülhet sor a képviselő-

testület érdemi döntésére, hogy a beruházást megvalósítja-e. 

Ezen kívül a játszótéri eszközök pótlására, új eszköz beszerzésére terveztünk előirányzatot. 

Az önkormányzat sem likvid, sem folyószámlahitellel nem rendelkezik, hitelfelvétel a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról
 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján továbbra sem 

tervezhető. 

A takarékos gazdálkodással biztosítani kell a község működtetését, a közös önkormányzati 

hivatal, valamint a veszprémfajszi gyermekek kötelező felvételét biztosító nemesvámosi 

Csillagvirág Óvoda működéséhez Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-

testületével kötött megállapodás alapján a működési költségekhez történő hozzájárulást.  

Szociális ellátások területén a szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakat kell 

figyelembe venni. A központi támogatás kötött felhasználása miatt a települési támogatások 

jogcímei felülvizsgálandók. 

A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és 

azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához 

indokoltan szükséges. 

A tervezett bevételek és kiadások között mindazokat a bevételeket és kiadásokat kell 

megtervezni, amelyek az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján 
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rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, jogszabályon alapulnak, vagy az 

eszközök hasznosításával függenek össze. 

 

A bevételek tervezett előirányzata 37 628 e Ft, mely az előző évi – várhatóan – 15 000 e Ft 

összegű  előző évi maradvánnyal egészül ki, így összesen 52 628 e Ft összegű forrás áll 

rendelkezésre.  

A 2016. évi költségvetési kiadások tervezetét a jogszabályoknak megfelelő bontásban a 

rendelet tervezet 1., 3. és 4. melléklete tartalmazza, mely összesen 41 584 e Ft. A tartalék 

összege 11 044 e  Ft.  

 

A 2016. évi költségvetési javaslat összeállításánál az alábbiakat vettük figyelembe: 

 

Bevételek 

Működési célú állami támogatások  

B111. Önkormányzatok működésének általános támogatása, mely a település-üzemeltetéssel 

kapcsolatos feladatellátást foglalja magában. 

Zöldterület –gazdálkodással kapcsolatos feladat ellátásra 691 300 Ft, közvilágítás 

fenntartásának támogatáséra 576 000 Ft, közutak fenntartására 385 900 Ft, egyéb 

önkormányzati feladatok támogatására a 215 415 Ft iparűzési adóerőképesség 

figyelembevételével történő beszámítás levonása után 4 784 585 Ft támogatást kapunk.  

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása jogcímen 1 247 170 Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Felhasználása 

csak meghatározott kormányfunkciókon kerülhet elszámolásra. 

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása az előző évi 

támogatással azonos, 1 200 000 Ft. 

B3 Közhatalmi bevételek  

A tételek között a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 

%-a, valamint a helyi adórendeletben szereplő adónemek beszedéséből származó összeg 

tervezhető. A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a helyi adó mértéke változatlan. A 

2016. évben tervezett összeg  összesen 5 970 000  Ft. 

B4 Működési bevételek  

A működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott 

ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, közterület-használatból, bérbeadásból, ellátási 

díjakból, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből 

származnak. Itt terveztük az előző évi teljesítés alapján a vízvételezésért fizetendő 300.-Ft/m3 

díjakat. A tulajdonosi bevételek között az önkormányzati tulajdonban lévő termőföld 

haszonbérleti díjából származó bevételt terveztük. A Bakonykarszt által a viziközmű 

vagyonhasználatért fizetendő díjakat, amelyek a 2015. évi bevételekben még szerepelnek, az 

idei évtől nem tervezzük, mivel a vagyonkezelő tájékoztatása szerint 2016-tól a 

vagyonkezelési díjak nem kerülnek kifizetésre, azok fejlesztési forrásként kerülnek a 

Bakonykarszt Zrt-nél elkülönítésre. 
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B6 Működési célú átvett pénzeszközök  

E jogcímen terveztük a közcélú foglalkoztatásra vonatkozó, április 30-ig szóló hatósági 

szerződés alapján várható 377 955 Ft-os támogatás összegét, valamint a parkerdő fenntartásra 

az MVH-tól még ebben az évben igényelhető mintegy 1 800 000 Ft támogatást. 

 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  

A 206/2015. (XII. 29.) Kormányhatározat alapján az orvosi rendelőnek helyet adó 

önkormányzati tulajdonú épület átépítésére, felújítására vonatkozó 20 000 000 Ft támogatást 

terveztük. 

B8 Finanszírozási célú bevételek között az előző évi várható maradvány összegét vettük 

figyelembe. A maradvány pontos összege a 2015. évi beszámoló jóváhagyását követően kerül 

pontosításra. 

 

 

Kiadások 

 

Működési célú költségvetési kiadások között az alábbi tételek kerülnek tervezésre 

K – 1: a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, 

munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek 

juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak. 

A személyi juttatásokat az előző évi szinten terveztük. Egy fő főállású munkavállaló 

juttatásait a Város és községgazdálkodási egyéb feladatok kormányzati funkción, egy fő 

megbízási jogviszonyban lévő alkalmazott megbízási díját a Könyvtári szolgáltatások 

kormányzati funkción, egy fő ugyancsak megbízási jogviszonyban álló munkavállaló 

megbízási díját a Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

kormányzati funkción számoltuk el. A társadalmi megbízású polgármester jogszabály 

szerinti illetményét az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és 

igazgatási feladatok kormányzati funkción terveztük. Egy fő közfoglalkoztatott személyi 

juttatásaival egyenlőre csak a jelenleg érvényes hatósági szerződés időtartamára, négy 

hónapra számoltunk. 

K – 2: a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a fenti személyi 

juttatásoknak megfelelően került tervezésre. 

K – 3: a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési 

kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások 

teljesítéséből származnak, 

A dologi kiadásokat a 2015. évi várható teljesítés,  valamint a 2016. évre szóló 

kötelezettségvállalások figyelembe vételével kell meghatározni. 

Az önkormányzati feladatellátásban sem központi, sem helyi döntés értelmében nem történt 

változás. 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási 

feladatok kormányzati funkció 

- Tartalmazza a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetendő 120 000 Ft 

megbízási díjat, a honlap üzemeltetés, az integrált pénzügyi és számviteli rendszer 

rendszerkövetési díját, az E-kataszter 2016. évi karbantartási díját. 
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013320 Köztemető fenntartása és üzemeltetése kormányzati funkción a temető fűnyírásához 

szükséges üzemanyagköltséget, víz díjat és hulladékszállítási költséget terveztünk. 

 

041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás  kormányzati funkción egy fő közfoglalkoztatottal 

számoltunk. A támogatástól függően az év során az előirányzatot módosítani szükséges. 

 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése kormányzati funkció az utak síkosság 

mentesítésével, karbantartásával kapcsolatos előirányzatokat tartalmazza. 

 

06320 Víztermelés, kezelés, ellátás kormányzati funkción a vízház áramköltségét terveztük. 

 

066010 Zöldterület kezelés kormányzati funkció előirányzata hajtóanyag, egyéb üzemeltetési 

anyag előirányzatot tartalmaz. 

 

066020 Város és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladtok kormányzati funkción az 

egy fő közalkalmazott személyi juttatásán és az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékon felül 

a településüzemeltetéssel kapcsolatos egyéb költségeket számoltuk el. (pl. hajtóanyag, 

tisztítószerek, karbantartási költségek, vízkárelhárítási terv, biztosítás, erdőgazdálkodási 

feladatok kiadása, orvosi rendelő üzemeltetési kiadásai.) 

 

082044 Könyvtári szolgáltatások és a 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi 

kulturális értékek gondozása kormányzati funkción a könyvtár és a művelődési ház 

működtetésével kapcsolatos költséget, valamint a falunapra tervezett kiadásokat terveztük. 

 

K – 4: az ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpolitikai juttatások, melynek tervezésénél 

figyelembe vettük, hogy a feladatra kapott 1 247 170 Ft-ból a gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálat ellátásra átadott 285 000 Ft-on felüli részét e jogcímekre lehet felhasználni. 

Tervezett előirányzat 967 000 Ft. 

K - 5:az egyéb működési célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre 

működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a 

más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak: 

közös önkormányzati hivatal 2 737 000 Ft, óvoda 1 210 000 Ft, körzeti megbízott lakbér 

támogatása  68 400 Ft, gyermekjóléti és családsegítő 285 000 Ft, háziorvosi, fogorvosi 

ügyelet 156 000 Ft. 

Civil szervezetek és egyházak támogatására 80 000 Ft keretösszeget terveztünk. 

 

K6 Beruházások, K7 Felújítások 

E jogcímek között az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 2014. évi 

támogatásából még fel nem használt 1 430 000 Ft összegből a művelődési ház szigetelését, 

valamint 20 000 000 Ft állami támogatás és 2 405 000 Ft saját forrás felhasználásával az 

orvosi rendelő felújítását terveztük. 

2015. évről áthúzódó kiadásként a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

127 000 Ft kiadás, valamint a játszótéri eszközök pótlásával, beszerzésével kapcsolatos 

előirányzat szerepel még e jogcímek között. 

 

 



 - 5 - 

K8 Finanszírozási  kiadások 

E jogcímen az előző évi maradvány igénybevételének felhasználását terveztük.  

 

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma és foglalkoztatási jogcímei: 

1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 

2 fő megbízási szerződéses  

1 fő közfoglalkoztatott.  

 

A tartalék összege 11 044 e  Ft. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. § (1) bekezdése 

alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.  

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat 

során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a rendelet megalkotásának 

várható következményeiről - az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatást 

adom:  

 

1.A rendelet-tervezet  valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:  

 

a) a rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetében foglaltak elősegítik a 

kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett az előző évben előkészített fejlesztéseket. A 

rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az 

előterjesztés részletesen tartalmazza.  

  

b) a rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatóak meg. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi,- 

számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív 

feladatok végrehajtásában többletterhet jelent.  

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:  

A rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai,  ennek hiányában 

mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat, mely támogatás megvonásával jár.  

 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet a költségvetési javaslat megvitatására, az előterjesztés 

elfogadására, továbbá az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására. 

 

Veszprémfajsz, 2015. február 6.  

                                                                          

                                                                                              Fertig József 

                                                                                              polgármester 
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Indokolás 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 

2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezethez 

 

Általános indokolás:  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) 

bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja 

meg. 

 

A költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-

testületnek. 

 

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A helyi önkormányzat 

gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben 

meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként 

vállalt feladatait. 

 

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 

 

A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és 

pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi 

önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől 

átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. 

 

Az önkormányzati gazdálkodás az Mötv.-ben nem szabályozott kérdéseiben az Áht. és 

végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

 

Részletes indokolás:  

 

Az önkormányzat költségvetése tartalmazza 

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási 

előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és 

felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 

és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, 

 

- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi 

előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, 

 

- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és 

a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, 

 

- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) 

bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal 

kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges 

felhatalmazást. 

 

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az 

elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. 
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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2016. (     ) önkormányzati rendelete 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésről 

 

tervezet 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.  

 

2.§ Veszprémfajsz Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képvisel: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 

 

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

a) költségvetési bevételi főösszegét                   37 628 e Ft előirányzattal 

b) költségvetési kiadási főösszegét                     52 273 e Ft előirányzattal 

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét  - 14 645 e Ft-ban, 

 

 melyből:  ca) működési célú többlet          355 e Ft 

         cb) felhalmozási célú  hiány             15 000 e Ft 

 

d) finanszírozási bevételét                                       15 000  e Ft előirányzattal 

e) finanszírozási kiadását                                             355  e Ft előirányzattal 

f ) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét   14 645  e Ft-ban 

 

 melyből:     fa) működési célú hiány         355 e Ft 

            fb) felhalmozási célú többlet   15 000 e Ft 

 

állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi felhalmozási célú 

maradványból származó finanszírozási célú többlet felhasználását, a finanszírozási célú 355 e 

Ft hiány finanszírozására  a költségvetési célú bevételi többlet felhasználását rendeli el. 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és 

finanszírozási előirányzatok együttes összege, 52 628 e Ft bevételi előirányzattal és 52 628 e 

Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.  

(4) Az  (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet 

tartalmazza. 

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt 

előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg: 

a) működési célú kiadási előirányzatok 

- személyi juttatás                                                3 333 e Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 862 e Ft 

- dologi kiadások                                                 6 569 e Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatása                                    967 e Ft 
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 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre   4 456 e Ft

 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                   80 e Ft   

       - működési célú tartalék                                                  1 006 e Ft

     

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok 

- beruházások                                                       1 127 e Ft 

- felújítások                                                                23 835 e Ft 

- felhalmozási célú tartalék                10 038 e Ft 

 

c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok 

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése                  355 e Ft 

 

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám         2 fő 

         ebből: 

- közalkalmazott        1 fő 

- közfoglalkoztatottak                                      1 fő. 

(6) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében a tartalék összege 11 044 e Ft. A 

tartalékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(7) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások 

mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. 

(8) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként 

a 3. melléklet szerint állapítja meg. 

(9)  A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadásokat részletesen  a 4. melléklet szerint 

határozza meg. 

(10) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében felhalmozási célú pénzeszköz 

átadásokat nem tervez.  

(11) A 2016. évi költségvetésében Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektet a 

képviselő-testület nem tervez.  

(12) Az önkormányzat nyújtott hitel és kölcsön állománnyal nem rendelkezik, így a  

képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében  erről nem rendelkezik. 

(13) A képviselő-testület önkormányzati rendeletben közvetett támogatásokat nem állapított 

meg, így azok összegéről nem rendelkezik. 

(14) Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve az 5. melléklet  szerinti. 

(15) A képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait 

éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek konkrét 

előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 

4.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 50 e Ft értékhatárig jogosult 

kötelezettségvállalásra.  

 

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatok 

és a kormányzati funkciók kiadási előirányzatai között legfeljebb 100 e Ft értékhatárig 

átcsoportosítson.  
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(3) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat 

szabad pénzeszközét tartós betétbe helyezze el. 

 

5.§ (1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet 

módosítása során dönt.  

 

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a 

hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.  

 

6.§ A vagyonnal kapcsolatos tárgyévi aktuális teendőkre a képviselő-testületnek az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 21.) 

rendelete az irányadó.  

7.§ (1) A végrehajtott előirányzat-módosításról az önkormányzat jegyzője negyedévenként – 

kivéve az első negyedévet - írásbeli tájékoztatót, költségvetési rendelet módosítási javaslatot 

készít, melyet a polgármester a tárgynegyedévet követő hónap képviselő-testületi ülésére 

terjeszt be. A képviselő-testület a 2016. évi költségvetést legkésőbb az éves költségvetési 

beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja, december 31-i hatállyal. 

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési 

fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, 

arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként – 

de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez 

történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i 

hatállyal – dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felhasználásáról a képviselő-

testület negyedévente, első alkalommal a II. negyedév végéig  dönt a polgármester 

előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.  

 

8.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a 

polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  

 

 

 Fertig József s.k. Kötél Krisztina s.k. 

 polgármester        jegyző   
 


