Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi Löltségvetéséről

somlószőlős község Önkorm ányzaténak képviseló-testülete (a továbbiakban: képviselőAlaptörvény 32. cikk (2) bekizdésében meghatározott eredeti jolakotói
1.r9'..t) _az
hatáskörében, az Alaptöwény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghaiérrozott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli ei:

I. rész
A költségvetés bevéte|einek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testüet a 2018. évi önkormányzati

kóltségvetés

a. bevételi fóösszegét 144.180.979 forintban,
b. kiadási főösszegét 144.180.979forintban
állapítja meg.

2, §.(1) Az 1, § a) Pontjában megálapított bevételi főössze g részletezéselaz 2. melléklet
taialmazza.

Az.1

§ b) Pontjában megállapított kiadási fciösszeget költségvetési szervenként, ezen belii1
kiemelt elófuínyzatonként, továbbá a felújításielőiráyzatokai felújítrásonként,
a beruházási
előirrányzatokat beruházásonként r észletezxe a 3. meltéúettart
almazza.
(3) A mrikÖdési és a felhalmozási célúbevételi és kiadási
előirányzatok trirgyévi tervadatait,
az előző év várható és az a^ megelőző év tényadatait, továbbá áköltségvéiési
évet követő

!?)

három év kerets zÉtmait tar:talmazó koltségvetési m érlegeíaz 1 . melléklet
tartalmazza.
(4) A kÖltségvetési szervek éves létszám-elő irlnyzatÁak
továbbá a közfoglalkoáatottak
létszém-előitáayzatának megoszlását a 7, melléilet tartalÁazza.
(5) Az éves előirányzat felhaszruálási tervet a 8. melléklet
tartalmazza.
3. § (1) A képviseló_testiilet
a) az önkormányzat működési célúbevételeit 84.163.248 forintban;
b) az önkormányzat működési célúkiadásait I20.582.419 forintban,
ebből:
ba) a személyi juttatrásokat 31 .873.629 forintban,
bb) a munkaadókat terheló jrárulékok és szociális
hozzájarulási adó összegét 4962248 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 49.400.000 forintban.
bd) az ellátottak pénzbeli juttatás ait 2.770.000 forintban,
be) az egyéb működési célúkiaűsokat 31.576.542 forintban;
c) az önkormlányzat felhalmoási célúbevételeit 0 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozrási célúkiadásait 1.270.000 forintban,
ebből:
da) a beruházások összegét 1.270.000 forintban,
db) felújítások összegét 0 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célúkiadásokat 0 forintban;
e) finanszírozási kiadások: 22.328.560 forintbarr;

éves

f) az éves létszárn-előirányzatot 19 főben,
ebból:
fa) a költségvetési szervek éves létszám-előirényzaát 4 foben,
fb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirényzatát 15 főben
g) az önkormányzat tartalékát 21.540.702 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással jriró feladatot nem tervez.
!:).{.|vtggraror9zággazdasági stabilitásriról szólő20II. évi CXCIV. törvény (atovábbiakban:
stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeáető tigyieiet ere<lményezó
fejlesztést az örlkorményzat 2018. évi költségvetésébeúemtervez.
(4) Az önkorményzatnak a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot
§
keletkeáető ügyletekből és kezességvállalasokboi fennáüo Lötelezettsége nincs.
(5) Az adósságot keletkeáető ügyletekhez órténő hozzájáralás részletes
szabályairól szóló
353/201L (xII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésébenmeghatározott önkormánlzati saját
bevétel 2018. évben tervezett összege 15.100.000,-Ft

Az onkoíményzathltelállomárrrryal 2018. január 1. napjáLrr nem rendelkezik.
(2) AmennYiben az Önkormiányzat teljesített bévételei nem fedezik a teíyezetl, illetóleg
létíejött kiadást, úgy a sziámlav ezető pénzintézetnél
,,likvid hitel'' címénhite1 vehető fel,
amelYet tárgYég december 31-ig kell visszafizetrri. A hitel visszatörl esúéseaz önkormiányzat
költségvetését terheli
(3) A hitel felvételéről,a hitel összegéről a képviselő-testiilet dönt.
(4) A képviselő-testület íelhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközöket beté&éntlekösse.
a- § (1)

n mttse

gvetCsi

lla,lTŰr.

"mi.eoy""t"l
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek

pótlásrára

szolgá.

A képviselő-testíilet a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a
polgármesterre átnftazza, ezzel egyidejtíleg előiúnyzát--módosítást is elrende1. A hatáskör
(2)

gYakorlásráról a Polgármester a képviseló+estiilet soron következó

rendes ülésén beszámol.

III. rész
a' he|yi önkormányzatnál

Előirányzat módosítás

6. § (1) A kéPviselÓ-testiilet által jóváhagyott bevételek és kiadások módosítrásáról, a kiaclási
elóinányzatok közötti átcsoportosítrásról a képviseló-testiilet dönt.
(2) A képviselő-testiilet
- az elsó negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésénekhaLíridejéig, decémber 3l-ei haályJ módosítja
a költségvetési rendeletét, Ha év közben az orsLággyilés a költségvetési támogatísok
előirányzatuí zarolj4 azokat csökkenti, töíli, ;--inté7kedés kihirdetésétkövetóen
haladéktalanul a kéPviselÓ{estiilet elé kell terjeszeni a költségvetési rendelet módosíüisát.

J. § rtl a" ÖnkormránYzat elfogadott költségv

etés&ő1

az állanÁázíartás információs rendszere

keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,
az önkormányzati alkalmazottak eryéb tárnogatása
8. § A kÖltségvetésiszervek létszém-előirányzaát kizárőlag aképviselő-testület módosíthaüa.

9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testiilet a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tórvérry 71.
§-ban meghatározottak szerinti
kedvezményes adózású Erzsébet utalvánl biáosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetéb en az (I) bekezdésben biaosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékétaz önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati
funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni éi biaosítani,

önkormányzati

V. rész
beruházásokkal, fetújításokkal kapcsolatos e|járási szabályok

Az önkormrinyzati beruhrázásokkal kapcsolatos szewezési feladatok lebonyolít,ását a
10. § (1)
somlóvásárhelyi közös Önkormrányzati Hivatal végzi, melyhez kiilső szakÁai szerv

közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény

a

haály
alá tartozó önkormányzati benlhétzásra a
közbeszerzésekről szóló 20l 1. évi CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény batálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft éríélr,haárt
meghaladó építésiberuházás, felújítísmegrendelése esetén árajánlatot kell kémi.
(4) A kőzbeszeuési torvény hatáIya atá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt
meghaladó árubeszerzés, szolgáltaüís megrendelése esetén iárajránlatot kell kérni.
(5) Az ÖnkormánYzati ingatlanok felújitásainál, beruhazásainá a műszaki ellenőri feladatok
ellátására külső szakemberek felkórhetók.

A társadalni önszerveződő

11.

uoT*lÍiXn o"uormányzati támogatása

§ (1) A

képviselő-testtilet a tarsadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek,
együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részérepénzbeli támogatrást
nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormrányzati t ámogatás nem nyújtható,
(3) A támogatás nyújíásának részletes szabáIyatt az allamhéztűason kívtiii -pénzeszköz
átadás-átvételról szőI6 812013. (XI,5.) önkormányzati rendelet tart almazza.

VII. rész
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos eryéb intézkedések

A kéPviselÓ-testiilet az önkormányzatot megilletó pénzkövetelésre fizetési halasztást,
részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veizélyeztetheti az önkormányzat
12. §

gazdálkodását.

13. § Az ÖnkormánYzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal,
sem kamat nélkiil kölcsön nem adhatia.

Azévesköttségv.ru.,o"Il'J;'.ii".avonatkozószabályok

A jegYző által elkészítettzétszámaáási rendelettervezetet a polgármester
költségvetési évet követő 4, hónap utolsó napjáig terjesái a kópviselő-testíilet
ólé,
(2) A képviselő-testület a zííszímadasrólrenáelétet
álkot.
14, § (1)

]í
§ (]) _Az önkormányzat a költségvetési maradványát
beszrámoló készítésekorállapítja
a

(2) Amennyiben

meg.

az éves elemi

költségvetési

tevezett költiégvetési maradványhoz képest eltérésmutatkozik,

költségvetési rendeletet módosítani kel1.

a

IX. rósz
Veryes és hatályba léptető rendelkezések
16. §

(2)

(l) Az önkormányzanrál

Az

betöltetlen álláshely 2018. januar 1, napjián nincs.
öttkorményzatnál tartósan iires rilláshely 2Ó 18.
;anu,er t. napján nincs.

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabáyozott kérdésekben
az Áht. és végrehajtási
rendeletei,_ valamint Magyarország 2018. évi központi

törvény helyi önkormányzatokra
18. §

költségvetéséről szólő 201"7.
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni,

é;i C.

(l) Ez

a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit
2018. január
napjától kell alkalmazni,

Somlószőlős, 20

.

február 28.

il

K"
j"r,rb

Szlottáné lTuri Edina

polgármester

A rendelet kihirdetésének idópontja:
2018. március 1,

szlottáné
jegy,

l.

