Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
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 bizottságára és az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi
a) kiadási főösszegét 211.572.447,- forintban,
b) bevételi főösszegét 211.572.447,- forintban,
c) hiányát 0 forintban állapítja meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4/A. §-a és 5. §-a szerint, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembe vételével meghatározott
a) költségvetési bevételek összege 80.345.911,- forint,
b) költségvetési kiadások összege 210.172.816,- forint, finanszírozási kiadások 1.399.631,forint.
(3) Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg (hiány) 129.826.905,forint.
(4) A költségvetési egyenleg az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott cél
szerinti bontásban:
a) a működési célú költségvetési egyenleg (hiány) 1.326.905,- forint,
b) a felhalmozási célú költségvetési egyenleg (hiány) 128.500.000,- forint.
3. § A 2017. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az önkormányzat
költségvetésében az előző évi pénzmaradvány terhére összesen 131.226.536,- forint
igénybevételét rendeli el.
4. § (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat
előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és
kiadásait a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen
önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
3. A költségvetés részletezése
5. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési
kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként
vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a
rendelet 3. és 4. melléklete alapján határozza meg

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerve
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a
rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint
költségvetési szervenként elkülönítve, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati
beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint állapítja
meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat
feladatonkénti megoszlásban a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet szerinti bontásban
hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 10.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei 2017. évben nem jelentkeznek
(9) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési
célokat 2017. évben nem tervez.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei 2017. évben nem jelentkeznek.
(12) Az önkormányzat a 2017. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat,
projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.813.816,- forintban
hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a benyújtandó pályázatok önrészének biztosítására 47.000.000,forint céltartalékot állapít meg.
7. § (1) A képviselő- testület a közalkalmazotti jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó munkajogviszonyban álló dolgozók éves cafetéria keretét nettó 96.000,forintban határozza meg.
(2) A képviselő- testület (1) bekezdésben biztosított cafetéria keretet a Szárföldi Búzavirág
Óvoda és Konyha konyhájáról történő étkezés igénybevétele esetében biztosítja.
4. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő
elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a polgármesterre
ruházza át.
10. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt
felhasználható forrás értékhatára az önkormányzat az önkormányzat vagyonáról és a

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § d)
pontjában meghatározott összeg.
11. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a rendeletben megállapított kiemelt előirányzataik között
átcsoportosítást végrehajtani nem jogosultak
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az
Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását
12. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat
kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a készlet- és kis értékű tárgyi
eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisössszegű
szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése esetén kerülhet sor.
5. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Szárföld, 2017. február 14.
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