Óföldeák község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Óföldeák község Önkormányzatának 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:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Óföldeák Község Önkormányzatára.
2. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a
költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja
jóvá 2016. évre.
3.§ Óföldeák Község Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési
címrendjét 2016. évre az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
költségvetési egyenleg
4. §. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése
a.) bevételei főösszegét:
b.) kiadási főösszegét:
állapítja meg.

38 180 e Ft- ban
38 180 e Ft- ban

5. § (1) A képviselő-testület az 4. § -ban meghatározott főösszegeken belüli főbb
előirányzat csoportok összegét:
a.) a működési célú bevétel
b.) a felhalmozási célú bevétel
c.) a működési célú kiadás
d.) a felhalmozási célú kiadás

37 657 e Ft
523 e Ft
37 657 e Ft
523 e Ft összegben állapítja meg.

1

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott működési
célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatait - működési költségvetését
a.) a személyi jellegű kiadások
b.) a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó
c.) a dologi jellegű kiadások
d.) ellátottak pénzbeli juttatásai
e.) egyéb működési célú kiadások

18 998 e Ft
3 496 e Ft
7 070 e Ft
3 870 e Ft
4 223 e Ft

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott
felhalmozási célú kiadásait – felhalmozási költségvetését -:
a.) intézményi beruházások:
b) felújítások:
c.) egyéb felhalmozási kiadások
(felhalmozási célú pénzeszközátadás):

0 e Ft
0 e Ft
523 e Ft összegben állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési bevételei
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A 2. mellékletben (*-gal) megjelölt bevételek részletezését
a.) a 2/1. melléklet: a helyi önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak támogatását,
b.) a 2/2. melléklet: a Bevételek részletező táblázatát
tartalmazza.
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Az önkormányzat költségvetési kiadásai
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai előirányzatait –
kiadások főösszesítő - és létszámkeretét a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat feladatonkénti kiadásainak címenkénti, ezen belül
alcímenkénti kiemelt előirányzatait a 3/1. melléklet tartalmazza.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait – szociálpolitikai juttatások - a 3/2
melléklet szerint állapítja meg.
(4) A pénzeszközátadásokat - társadalmi szervek támogatásai, véglegesen
átadott pénzeszközök- a 3/3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület felhalmozási kiadásait beruházások, felújítások, egyéb
felhalmozási kiadások (felhalmozási célú pénzeszközátadás) részletezésben a 4.
számú melléklet tartalmazza.
(6) A mellékleteken az önkormányzat önként vállalt feladatai * -gal vannak
jelölve.
8. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási
műveleteket is figyelembe véve – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata (adósságot
keletkeztető ügylete, kezességvállalásból fennálló kötelezettsége).
10. § A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet
szerint állapítja meg.
11. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési
célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válna szükségessé.
12. § Az önkormányzatnak nincs európai uniós forrásból finanszírozott
támogatásból megvalósuló projektje.
13. § A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg,
költségvetés rendeletnek nincs erre vonatkozó melléklete.
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Költségvetési létszámkeret
15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben állapítja
meg.
(2) a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre számított éves létszámkeretét
15 főben állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
16. § (1) A bevételi többlet felhasználásáról, illetve a költségvetési hiány
fedezetének módjáról a Képviselő-testület dönt.
2) A költségvetési hiány finanszírozására az előző évek pénzmaradványa, az
önkormányzat többletbevételei, működés megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatás, átmenetileg folyószámlahitel használható fel.
(3) Az előző évi – testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével az
önkormányzat a költségvetést módosítja, azt a hiány csökkentésére használja fel.
(4) A költségvetési egyenleg alakulását a képviselő-testület fokozott
figyelemmel kíséri, és szükség esetén egyenlegjavító intézkedésekre tesz
javaslatot, mellyel
év közben módosításra kerülhet az önkormányzat
költségvetési rendelete.
(5) A képviselő-testület az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeit
pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, értékpapírt vásárolhat az
önkormányzat vagyonrendeletében szabályozottak szerint.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos valamennyi hatáskört a képviselő-testület
gyakorolja.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei hitelműveleteit és a bankszámlák
vezetését az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Makói Fiókja
végzi.
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Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
17. § (1) Az éves költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a
takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme
nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.
(2) A költségvetési szerv ezen rendelettel felhatalmazást kap a bevételek
beszedésére, kiadások teljesítésére, a jóváhagyott előirányzaton belül köteles
gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervnél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja
automatikusan maga után a költségvetési támogatások növekedését.
Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadások nem
teljesíthetők.
4) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával
nyújthat be pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat
költségvetési többlettámogatást igényel.
(5) A Képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása
érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzat felhasználási
ütemtervtől való eltérésre.
(6) Az önkormányzat finanszírozása a finanszírozási terv alapján történik.
18. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben
megváltoztathatók.
(2) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos
hatásköre.
(3) Ha évközben az Országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési
fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára
pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni
köteles, legalább negyedévente. A Képviselő-testület legalább félévenként, és a
beszámolót megelőző képviselőtestületi ülésig dönt a költségvetési rendeletének
pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Kiemelt előirányzatok (személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő
járulékok, dologi kiadások, felhalmozási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása,
átadott pénzeszközök) közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
19. § A önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására a költségek viselésére
az Ávr. 116-118. § -aiban foglaltak az irányadók.
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20. § Az önkormányzat pénzmaradványát az önkormányzat a zárszámadási
rendeletével hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit
2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályozásáról szóló 16/2015. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

Simonné Sinkó Erika
polgármester

Rákóczi Edit
jegyző

Záradék: „A rendeletet a Képviselő-testület 2016. március 3-i rendkívüli ülésén fogadta el. A
rendelet 2016. március 4-én hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre.
Óföldeák, 2016. március 4.
Rákóczi Edit
jegyző
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1. melléklet a 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelethez
Cím- és alcímrend
I. Cím:

Alcím:

Önkormányzati igazgatási feladatok

1. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
2. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
3. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4. Zöldterület-kezelés
5. Közvilágítás
6. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (önként vállalt)
7. Közfoglalkoztatás
8. Könyvtári alapítvány gyarapítása, nyilvántartása
9. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
10. Város- és községgazdálkodás
11. Köztemető fenntartás és működtetés

II.

Cím:

Alcím:

Szociálpolitikai juttatások

1. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
III.
Cím
Pénzeszközátadás
alcím
1. Civil szervezetek működési támogatása (önként vállalt)
2. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása (önként vállalt)
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2. melléklet a 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelethez
Óföldeák község Önkormányzat 2016. évi bevételei
kiemelt jogcímcsoportonként
sors
Megnevezés
zám
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*
2. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatok tám. *
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
4. Működési célú központosított előirányzatok
5. Helyi önk.-ok kiegészítő támogatása (egyes jöv.pótló kieg.tám.) *
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (RK támogatás)
7
Önkormányzat működési támogatása összesen (1-6.)

e Ft
2016. évi
előirányzat
6 693
4 568
1 200
0
0
0
12 462

8.
9.

Egyéb működési célú támogatás Áht.-én belülről
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Áht-én belülről:

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (termőföld bérb. sz. SZJA)
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó (önkormányzatot megillető része)
Adóbevételek összesen (10-12.):
Igazgatási szolgáltatási díjak
Egyéb pótlék, bírság
Egyéb közhatalmi bevételek (14-15.):
Közhatalmi bevételek összesen (13+16.):

18.
19.
20.

Bérbeadásból származó bevételek
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek összesen:

21.
22.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök* (Műk: 15975; Felh:523)
Működési célú átvett pénzeszközök:

16 498
16 498

23.

Költségvetési bevételek összesen (7.+8.+9.+17.+20.+22.) :

38 180

0
0
60
8 000
400
8 460
50
50
100
8 560
360
300
660

8

23.
24.
25.
26.

Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-én kívülről:
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Finanszírozási bevételek:

27.
28.

Működési bevételek (7.+8.+17.+22-ből+23.+24.):
Felhalmozási bevételek (9.+22.-ből;25.):

37 657
523

29.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (27.+28.):

38 180

0
0
0
0

*-gal jelölt jogcímcsoportok részletezése külön mellékleten.

2/1. melléklet a 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelethez
Óföldeák község Önkormányzatát megillető 2016. évi támogatások
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
támogatása

e Ft
Támogatási jogcím

Összeg
/Ft/

I.1.b Település üzemeltetés támogatása
I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátásának támogatása
I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása
I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok
támogatása
I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
(beszámítás után)
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása
I.6. A 2015. évrol áthúzódó bérkompenzáció

1 514 170
1 632 000
100 000
1 384 700
2 008 168
20 400
34 036

támogatása

A helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása beszámítás után:

6 693 474

III.2. Települési önkormányzatok szociális
feladatainak egyéb támogatása
III.3.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat
III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli
szünidei étkeztetésének támogatása
A települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 872 453

IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok
támogatása

1 200 000
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2 500 000
195 662
4 568 115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatás
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
államháztartáson belülről
Összes állami támogatás

0

12 461 589

2/2. melléklet a 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Bevételek részletező táblázata 2016. évi

e Ft
Megnevezés
Működési célú pénzeszköz átvétel:
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:

Teljes kiadás
523

Közfoglalkoztatás (2016.03.01.2017.02.28.) 2016. évi része
Működési célú támogatás értékű
bevételek

10

Támogatás
523

15 975

15 975

16 498

16 498

3. melléklet a 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelethez

2016. évi kiadások főösszesítő

e Ft
Cím
I.

Alcím

Ei.csoport

Kiemelt ei.

Önkormányzati feladatok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terh. járulék
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

Er.ei.

29 564
18 998
3 496
7 070
523

II.

Szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen

3 870

III.

Pénzeszközátadás, támogatások

4 223

Kiadások főösszege
Foglalkoztatottak száma
Közfoglalkoztatottak száma

38 180
3 fő
15 fő
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3/3. melléklet a 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelethez
Véglegesen átadott pénzeszközök
2016. évi előirányzata
e Ft
Megnevezés

Eredeti ei.

Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök
Honismereti és Szabadidő Klub*
Római Katolikus Egyház*
Összesen

60
100
160

Társulások feladatihoz hozzájárulás
Banat-Triplex tagdíj*
Maros-völgyi LEADER Egyesület tagdíj*
Többcélú Kistérség feladataihoz hozzájárulás
Összesen

6
15
177
198

Önkormányzati igazgatási szerv részére átadott pénzeszk.
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához hozzájárulás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásához hozzájárulás
Védőnői szolgálat fenntartásához hozzájárulás
Házi segítségnyújtás fenntartásához hozzájárulás
Óvoda fenntartásához hozzájárulás
Bölcsődei ellátáshoz hozzájárulás *
2015. évi társulási elszámolások*
Összesen

133
808
61
1 325
1 387
0
151
3 865

Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

4 223
* Önkormányzat önként vállalt feladata
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4. melléklet a 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Óföldeák Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási kiadásai célonként

e Ft
Beruházások
1. Nagyértékű eszközök beszerzése közfoglalkoztatáshoz
Összesen:

523
523

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

523
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5. melléklet a 2/2015. (III.4.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevétele és kiadások előirányzata mérlegszerűen
Kiadások megnevezése
Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terh. jár.
Dologi kiadások
Szocpol. kiadások
Műk.célú pénzeszk.átad.

Előirányzat
e Ft-ban

Bevételek megnevezése

Működési bevételek
Önkormányzat műk.tám.
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Műk. célú átvett
pénzeszközök
4 223 Pénzmaradvány (terv.)

18 998
3 496
7 070
3 870

Előirányzat
e Ft-ban
12 462
8 560
660
15 975
-

Működési kiad. össz.

37 657 Működési bevét. össz.

37 657

Felhalmozási kiadások:
Beruházás
Összesen:
Mindösszesen:

Felhalmozási bevételek
523 Felh.célú pe.-átvétel
523 Összesen:
38 180 Mindösszesen:

523
523
38 180
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