
SomlószőIős Község Önkorm ány zata Képviselő-testületének
412016. (lI.16.) önkormányzati rendelete

az Onkormányz at 2016. évi kö|tségvetésérőt

SorrrlÓszŐlŐs Község Önkorm ányzaíának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az
AlaPtÖrvénY 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
AlaPtÖrvénY 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában rneghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

A kö ltsé gvetés O"r*"r.r'; Jf X", kia d ás ainak fő össze ge

1. § A képviselő-teshilet a2016. évi önkormányzati költségvetés
a. bevételi főösszegét 110.024.416 forintban,
b. kiadási ftíösszegét 110.024.416 forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi fóösszeg részletezését az 2. melléklet
tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási f<iösszeget költségvetési szervenként, ezen belül
kiemelt elóiráLnyzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruhiizási
előirányzatokat beruhi2ásonként ré szletezye a 3. melléklet tart almazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi íeíyadatait, az
előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év
keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget az 1 . melléklet íaríalmazza.
(4) A kÖltségvetési szervek éves létszám-el őirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves
létszáxn-előirányzatának megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8, melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviseló_testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 70.818.976 forintban;
b) az önkormlányzat működési célú kiadásait 110.024.416 forintban,

ebből:
ba) a személyi j uttatásokat 22 .196 .524 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő jarulékok és szociális
hozzi$itniás| adó összegét 5.574.385 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 29.046.335 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.568.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 19.76í.897 forintban;

c) az örlkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 ezer forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 1 2.000. O0Oforintban,

ebból:
da) a benrtrázások összegét 12.000.000 forintban,
db) felújítások összegét 0 ezer forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 ezer forintban;

e) az éves létszám-előirányzatoí 22főben,
ebből:

ea) a kóltségvetési szervek éves létszám-előirány zatáí 6 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves léíszám-előirányzatát 16 föben



1) az önkormárryzaí taftalékáí 19.877 ,275 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormanyzat többéves kihatással járó feladatot nem teruez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:
Stabilitási törvény) 3. § (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező
fejlesztést az önkormányzaí 2015. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(5) Az adósságot keletkeztetó ügyletekhez íörténő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (l) bekezdésében meghatározoíí önkormányzati saját
bevétel 2016. évben terlr'ezett összege 11 .600.000 Ft.

4. § (1) Az önkoímán7yzat hitelállománnyal 2016, janÁr 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amenrryiben az öílkorínáíryzat teljesitett bevételei nem fedezik a teryezeíl, illetőleg létrejött
kiadást, Úgy a számlavezető pénzintézetnél ,,likvid hitel" cimén hitel vehető fel, amelyet targyég
december 3 1-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesáése az önkormányzat költségvetését terheli
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A kéPviselŐ-testület felhatalm azza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket
betétként lekösse.

II. rész
A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmatadt bevótelek pótlására
szolgál.
(2) A kéPviselŐ-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a
Polgármestene átruhéaza, ezzel egyidejúl eg e|őtrányzaí-módosítást is elrendel. A hatáskör
gyakorlásáról a polgármester a képviseló-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

rllőir ány zat uu".rá'J;Tlíri önkormányzatnál

6. § (1) A képviselŐ-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsopofiosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselŐ-testület - az első negyedév kivételével _ negyedévenként, de legkésöbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének hatráridejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
kÖltségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirényzaíait
zfuolja, azokat csökkenti, íörli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviseló-
testület elé kell te{eszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséról az állaIí|háúartás információs rendszere
keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgrármester felelős.

IV. rész
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,

az önkormányzati alka|mazottak eryéb támogatása

8. § A költségvetési szervek létsz ám-előirányzatáí kizírólag a képviselő-testület módosíthatja,
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi



jÖvedelemadóról szóló 1995, évi CXVII. törvóny 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes
adózású Erzsébet utalvány biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az ( 1) bekezdésben biztositott juttatás adható.
(3) A juttatás méftékét az őrlkotmányzaí éves költségvetési rendeÉtében kormányzati funkciónként
kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztositarri.

V. rész
önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a
somlóvásárhelyi l(özös Önkormányzati Hivalal végzi, melyhez külső szakmai szerv
közreműködését igénybe veheti.
(2) A kÖzbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormán yzaíi berubázásra a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A kÖzbeszerzéSi törvény hatálya alá nem taftozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó
építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kémi.
(4)_A kÖzbeszerzési törvény hatálya alá nem taltozó, bruttó 1.000 ezeí Ft értékhatárt meghaladó
ánlbeszerzés,szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kémi.
(5) Az ÖnkormánYzati ingatlanok felújításainál, beruhrázásainál a műszaki ellenőri feladatok
ellátásííra külső szakemberek felkérhetók.

A társadalmi önszerveződő ua]l#;:o a"*ormányzati támogatása

1l. § (1) A kéPviselŐ-testület a tarsadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek,
klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli táogaiást nlyujthat.
(2) A politikai partok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogátás o"- .ry.,jthutó.
(3) A támogatás nYÚjtásanak részletes szabályait az éúlutűáztartison kívüli 

-pénzeszköz 
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átvétehől szőló l0l20l3. (XI.15.) önkormányzati rendelet t aftalmazza.

VII. rész
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12, § A kéPviselŐ-testüIet az önkományzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasáást,
részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti áz önkormányzat gazdálkodását.

VIII. rész
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

13. § (1) A jegYző által elkészített zérszámadási rendelettervezetet a polgfimester a költségvetési
évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjesai a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszáímadásról rendeletet alkot.

Jl. § itl Az ÖnkormánYzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló
készítésekor állapítj a meg.
(2) AmenrrYiben a íervezeíí költségvetési maradványhoz képest eltéIés mutatkozik, a költségvetési
rendeletet módosítani kell.



vegyes és n",u,rif iJiill,u rendelkezések

1_5. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2016.januáLr l. napján rrincs.
(2) Az önkormanyzatnál tafiósan üres álláshely 2016. január 1. napján nincs.

16. § Az Örrkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási
rendeletei, valanrint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szőló 2015. évi C. törvény
helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő naporr lép hatályba, rendelkezéseit 2016. januar 1.
napjától kell alkalmazni.

Somlószólős, 2016. február 15.

]/ - }
/,--,,,-Á<_=-
Kiss János Norbert

polgrirmester

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Somlószőlős, 20l6. februriLr l6.
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