NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
1/2018. (11.14.) számú rendelete
az önkormányzat

2018. évi költségvetéséről

Nyírbogdány 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:
1.§
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssei 443.850.223,-Ft főösszegben állapítja meg.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
a) Költségvetési működési bevétel:

192.546.590,-Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:

251.303.633,-Ft

Költségvetési bevételek összesen:

443.850.223,-Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel

O.-Ft

d) Belső felhalmozási célú fmanszírozási bevétel

O,-Ft

Belső finanszírozási

bevételek összesen:

O,-Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)

0,- Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)

0,- Ft

Külső finanszírozási

bevételek összesen:

0,- Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes kiadását:
728.808.473,-Ft főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel- állapítja meg,
melyből:
a) Költségvetési működési kiadás:

283.544.250,- Ft
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442.466.343,-Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:
Költségvetési kiadások összesen:

726.01O.593,-Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)

0,- Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)
e) Belföldi finanszírozás kiadásai

O,-Ft
2.797.880,-Ft

Külső finanszírozási kiadások összesen:

2.797.880,-Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleget 282.160.037,-Ft főösszegben
állapítja meg az 1. melléklet szerint, amelyből a működési hiány 90.997.660,-Ft és a
felhalmozási hiány 191.162.710,-Ft.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza
meg a képviselő-testület.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások elő irányzatai
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

mérlegszerű

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület
éveek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

az előző

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző éveek)
költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3.§
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület
az önkormányzat
következők szerint állapítja meg:

2018.

évi

költségvetését

(1) Az
Önkormányzat
költségvetésében
szereplő
beruházások
beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

részletesen

a

kiadásainak

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
polgármesteri hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát 4.1 és a 4.2 számú melléklet szerint határozza meg.
(8) A 2018. évi költségvetés összevont mérlegét az 5.számú melléklet tartalmazza.
(9)

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban az 2.számú tájékoztató tartalmazza.

(10)

Az előirányzat felhasználási tervet havi bontásban a 1.számú tájékoztató tábla
tartalmazza.

(11)Az Önkormányzat
meg.

a kiadások között 90.439.831,-Ft
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általános, tartalékot állapít

4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért
a polgármester,
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

a

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának
biztonságáért
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

a

a

képviselő-testület,

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv hanninc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti
kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a
költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A finanszírozási bevétel ekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról,
a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a
Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, elő irányzat-átcsoportosítás
átvezetéseként
- az első negyedév
kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület
által jóváhagyott
kiemelt elő irányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az elő irányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
(6) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület
hivatalánál
(polgármesteri
hivatal,
közös
hivatal)
foglalkoztatott
köztisztviselők
vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben foglaltaktóI eltérően - az illetményalapot 5.0245,-Ft-ban állapítja meg.
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Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a
költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000,-Ftlfő cafetéria juttatást, a havi
bruttó 1.000,-Ft bankszámla-hozzájárulást,
valamint egy havi illetményének
megfelelő juttatást a költségvetés biztosítja.

(7) Az

6. §
A gazdálkodás

szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett az intézmények vezetői előirányzat- felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) 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.
(3) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról
elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

a jegyző

által

7. §
A költségvetés végrehajtásának

ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében
valósul
meg,
melynek
létrehozásáért,
működtetésért
és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés 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 nap lép hatályba.
(2) E rendelet
alkalmazni.

rendelkezéseit

a 2018. évi költségvetés

végrehajtása

Nyírbogdány, 2018. február 14.

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző
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során kell

