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Pornóapáti község képviselő-testületének 2/2018 (III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása és
gazdálkodása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és a finanszírozásának
módja
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
150.830 E Ft költségvetési bevétellel
150.830 E Ft költségvetési kiadással
0 E Ft költségvetési egyenleggel
0 E Ft ebből működési
0 E Ft felhalmozási egyenleggel;
amelyből a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését:
36.335 E Ft költségvetési bevétellel
36.335 E Ft költségvetési kiadással
0 E Ft költségvetési egyenleggel
0 E Ft ebből működési
0 E Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.
(2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket egységes rovatrend szerint a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a 2. és a
3. melléklet részletezi.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) A foglalkoztatottak létszámáról (költségvetési engedélyezett létszámkeret) a rendelet 4. melléklete
önkormányzat és költségvetési szerv szerinti bontásban tartalmaz adatot.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak
beruházásonkénti és felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat a kiadások közt 21.300 E Ft általános tartalékot képez, míg céltartalékot nem
állapít meg a részletezést a 6. melléklet tartalmazza önkormányzati előirányzati és költségvetési
szervenkénti bontásban.
(4) A rendelet 7. melléklete részletezi azon fejlesztési célokat, ahol a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyletek megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség
érvényesíthetőségéig, valamint az önkormányzat külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
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(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok és projektek
kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)
A rendelet 10. melléklete rögzíti a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(8) A központi, irányító szervi támogatásokat működési és felhalmozás cél szerinti bontásban a
rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9)A lakosság részére juttatott támogatásokat, valamint szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12.
melléklet részletezi.
(10) A rendelet 13. melléklete az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök törlesztését,
míg a 14. melléklet azok bevételeit taglalja.
(11) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek adatait a rendelet 15. melléklete mutatja be.
(12) Az előirányzat felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja
meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi
juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható
forrás szolgálhat.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére
növelhető.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2)
Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden
esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület határozattal elfogadott munkamegosztási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül a
költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan
működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv
költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
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(5)
Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6)
Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1)
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szántó és Társa Kft. útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Fülöp Orsolya sk.
polgármester

dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző

Kihirdetve: 2018. március 9.
dr. Linhárt Gábor sk,
jegyző
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1-16. melléklet
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