






























MÉLYKÚTT VÁRO§ ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÓ-TESTÜLETE

/2016. 0 önkormányzrti rendelete

Mélykút váro§ Önkormányzatánrk 20ló. évi költségYeté§éíól.

Mélykút Város Önkormányzat Képviseló-testülete az Alaptörvény 32, cikk (2) bekezdésében
m€ghaüirozott er€deti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatrfuozott feladatkörébeo eljárva a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Pénztigyi és Ügyrendi Bizonsága, a Mélykúl Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Gazdasá8i Bizottsága és a Mélykút város Önkormlínyzat Képviselő{estületének
Humittpolitikai Bizottsága véleményének kikéIésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

l.§

A rendelet hatálya Mélykút Város Önkormátryzat képviselő-tesűletére, annak bizottságaila,
valamint az önkormányzat irányítása alá taltozó költségvetési szervekre terjed ki,

2. A költségvetés b€vétel€i és kiadásai

2.§

(l) A képviselő-testület aZ önkonnányzat 20l6. évi költségvetését:

költségvetési bevételek összegét
költsésvetési kiadásainak összesét

653 l61 9l4 Ft_ban
902 4'12 783 Fr-ban

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
ezen belül a

múködési célú egyenlegét
felhalmozási célú egyenlegét
állapítja meg,

A fi nanszirozási bevételek összegét
A l'inanszírozási kiadások összesét

-249 3l0 869 Frban

-53 79I 627 Fí-ban
- l95 5l9 242 Ft-ban

261 547 993 Fl-ban
],2 237 I24 Fl-ban

A íinanszirozási bevételek és kiadások egyenlegét 249 3l0 8ó9 Ft-baíl

(2) A működé§i hiány belsó finan§zirozásának érdekében a képviselő-testület 6ó 028 75l
F1 eIóző évi nrűködési céiú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A felhalmozási hiany l955l9 242 Ft összegéből l82 655 0l1 Ft-ot a hiany belsö
í'inanszirozásának érdekében a képviseló-testület az előző éyi felhalmozási célú
költségvetési maradványának igénybevételét lendeli el. A hiány kül§ő finanszírozására
12 864 23I Ftot fejlesztési célú hitel igénybevételével hagyja jóvá. A felhalmoási
hiány finanszírozása érdekében a l0 millió folintot meghaladó fejlesztési célú
adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10



millió í'orintot meg Ílem haladó fejlesxési célú adósságot keletkeáetó ügylet esetében a
hiriny külső finanszirozása fejl€szté§i hitel igénybevételével történik. A hitel
felvételéíól a Képviselő-testúlet dönt.

3, A költségYeté§ rószleíezé§e

3.§

(l) A költ§égvetési bevételek fonásonkénti, a költségvetési kiadások jogcimenkenti
megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási aélú b9vételek€t é§

kiadlisokat a rendelet l. melléHete alapjánhat{irozza meg a képviseló-testület.

(2) A helyi önkományzat összesített költségvetési b€vételeit és költsegveté§i kiadlisait
elöinínyzat-csoportok. kiemelt elóinínyzatdk, azon belü kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok és álaínigazgatási feladatok sz€Iinti bontásba\ a 2. melléldet, a helyi
önkormlányzat, költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait €lóián}z^t-
csoportok, kiemelt elóiÉnyzatok, azon belül kötelező feladatok, önként válalt
feladatok, államigazgatlá§i feladatok szerinti bonuásban a 2/a. melléHet szeifi
határozza meg a képviselö-testiilet.

(3) A helyi önkormányzat hinyítí§a alá tartozó költségvetési szervek bevételeit é§
költ§égvetési kiadá§ait elóirányzat-csopoltok, kiemelt előiüányzalok, azon belül
kötelezó feladatok, önkénr válalt feladatok, álamigazgaüá§i feladatok §zerinti
bontásbat a 2,b... 2/f. melléklet szeinthat&ozza meg a képvi§elő-te§tiilet

(4) A műkMési és felhalmoaisi bevételek és kiad]á§ok elóirfutrzatainak mérlegszeó
bemutatását önkományzati szir'ten a 3. mglléklel részletezi.

(5) Az önkormányzat !észére a 2016. évi átalános múködési és ágazati feladatok ellátására
biáosított tiámogsíásokat jogcímenként a képviseló-tesület a 4. melléklet alapján
hagyjajóvá,

4.§

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
íészletezését az 5. mellé klet szeíínt hatáEozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítá§ok kiadásait felújításonként a ó
me l l é k l e t szeíint részle|ezi.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapítoft bevételek és kiadások önkormiinyzati, továbbá
költségveté§i szeNenkénti megoszlását költségvetési szervenként a 7., 7/a. - 7/ e.

nte l lé kl e te k szerilt határozza trreg.

(4) Az önkormárlyzat a kiadások között l 000 000 Ft általános tartalékot, és 13 519 981 Ft
céitartalékot állapit meg a ]8, melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a
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képviselő-testüIet fenntartja magának.

(5) A 2, § (1) bekezdésében negállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását
aZ önkoímányzat, továbbá költségvetési szervenként a &, 8/a- - 8/e- hellékletek szertní
haíélíozza meg.

5.§

( l ) Az önkoírnányzat által adott egyéb müködési rimogatásokat államhááartáson kívülre a 9,

nelléklet szerilt hagyla jóvá.

(2) Az önkormányzat által adott egyéb múködési tiámogatásokat államháztartáson belülre a
l0. melléklel szerií\í hagyja jóvá,

(3) A löbb éves kilratássaL járó kötclezettségek (feladatok) elóirihyzatait éves bontásban a
l l. nelléklet szerint fogadja el azza]'. hogy a késóbbi évek előirányzatait véglegesen az
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg,

(4) A2 Eu-s támogatással nregvalósuló progÉmokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájarulást a 12. melléklet
szerint hagyjajóvá,

(5) Az önkományzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint állapitja
meg.

(6) A képviselőtestület az önkormiinyzat 2016, évi előirányzat_felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 1_1. mellé klet szerint hagyja jóv á.

(7) A Képviselő- testület Mélykút Város Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett
lét§zámát a 2l. melléklet szerint állapítia meg,

4. Finan§zirozá§i bevételek és kiadá§ok

6,§

AZ önkorn]ányzat saját bevételeinek íészletezését az adósságot keletkeztetó ügyletből
száímazó láígyévi flzetési kötelezeftség megállapításához a 1J. lfielléklet laría|mazza,

Az önkormányzatnak 2016, évben adósságot keletkeztetö fejlesztési céljaií az ]6.
melléklet részIetezi.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztetó ügyletekbdl és kezessé!,!állalásokból fennálló
kölelezenségeit a l-_ melIékleI Észlelezi-
Áz Orrkorrrrárryzat 2016, évi költségvetési évet követő 3 év várható bevételeit és kiad|ásait
a ]9_ htllékleí Észleíezi.

(1)

(])

(3)

(1)



5. A költségvetés végrehrjtásának §zabályai

7.§

( l ) Az önkormányzati szintú költségvetés végrehajtásáért a polgáLrmester, a kön},wezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért ajegyző a fetelös.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáéIt a kepviseló-testület. a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős,

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kisémi a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit,

(4) A költségvetési §zerveknél a jutalmazrisra fordítható é§ kifizethető összeg nem haladhatja
meg törvény sze nti illetmények elóirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi
juttatások évközi megtakaritása és a. személyi juttatá§ok elóiranyzatrának növelésére
forditható forrás szolgálhat.

(5) AmennyibeD a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke
két egymást követó hónapban eléri az éves eredeti kiadási elóirrinyzatinak l0o/o-át, vagy a
150 millió forintot, akkor az irányitó szerv a költségveté§i szervnél önkormányzati biztost
jelöl ki,

(6) A költségvetési szerv vezetóje e rendelet 20 helléklelébeh foglalt adatlapon köteles a
tartozásállománylól adatot szolga]tatni. A költségveté§i szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányz^t jegyzője íészérc
köteies adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatáS igényléséIól a miíködóképe§séget veszélyeztetö helyzet esetében a
polgármester gondoskodik. külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviseló-
testüiet gyakorolja,

6. E|óiránvzatok módosítása

s.§

(1) A képviseló-testület a jóváhagyott kiadási előirrányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fennlanja magának

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet elői!ínyzat-módositás, elői!ányzat-
átcsoportositás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de
legkésőbb a mérlegkészítés időpon§áig december 31-ei hatállyal módosítja a
köhségvetési rendeletét.
Ha év köZben az országgyúlés a hozzájárulások, támogatások előirályzatait zárolja.
azokat csökkenti. törli. az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-
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(3)

(1)

testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módositá§át.

Amennyiben az önkormányzat év közben a költ§égvetési rendelet készitésekoí nem
ismert többletbevételhez jut. vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előir.íüyzatain belül a rovatok között
átcsoportositást Irajtha1 \ égre.

A képviseló-testiilet áltai jóváhagyott kiemelt eLőinínyzatokat az önkormányzat
valamennyi költségvetési szerve köteles betartani,

9. Egyéb rendelkezések

(5)

(1)

7. A gazdálkodás szabályai

9.§

(l) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirlinyzat_felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamemyi költ§égvetési szerv vezetője köteles belső szabályzüban rögzíteni a
múködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdákodás vitelét meghatáozó
szabályokat. a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges nódosirásokat végrehajtarri. A szabalyozásbeli hiányo§§ágért, a felelósség a
mindenkoli intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteli hivatal, valamint a költségvetési szeNek az évközi előirányzat-
módosításokról a JeEyzö á|íal elrendelt formában kötelesek naplakész nyilvántartást
vezetni.

(4) Az intéZmények pénzellátásáról a polgáímesteri hivatal köteles gondoskodni a
gazdálkodási feladatot ellátó költségvetési szerv pénzügyi ügyintézője igényelése alapjrin,

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10.§

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrenrlszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesaéséért az
önkonnányzat eseiében ajegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

Az önkormányzat a belsó ellenőrzés kialakítísáról megbízrási szerződés útján
gondoskodik. A megfeleló múködletéslöI és a fiiggetlenség biztositásáról ajegyző köteles
gondoskodni,

(2)

lr §
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( l ) Temetési segély összegének megállapitásával kapc§olatos rendelkezés. .A Képviselő-
testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés ös§zegét a 20l6. évben l50 E Ft-ban
határozza meg.

10. záró é§ v€rye§ rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit 20l6. január 1-jétól kell alkalmazni,

Mélykút 2016.

kovács Tamás
polgármester

Záradék:

Vargáné dr, Egyed Ilona
jegyző

A rendelet kihirdetése a nlai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetótábláján való
kiff.iggesztéssel megtörtént.

Mélykút. 2016.
Vargáné dL Egyed Ilona

1egyző
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