EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2017. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és
a Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 5.§. (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Egyházashollós Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testületére, a Polgármesterére, a Képviselő-testület szerveire Önkormányzat és költségvetési
szervei által a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyve által foglalkoztatott
munkavállalókra.
2. A rendelet pénzügyi tagolása
2. §
(1)Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, általa irányított költségvetési szerve
nincs.
3. Az önkormányzat éves bevételei és kiadásai
3. §
(1) Az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 2017. éves költségvetésének bevételi
főösszege 71.209 ezer forint.
(2) Az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 2017. éves költségvetésének kiadási
főösszege 71.209 ezer forint.
(3) Az önkormányzat 2017. éves költségvetési bevételeinek forrásonkénti és a kiadásainak részletezését
az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat éves működési jellegű bevételeit és kiadásait a rendelet 2. illetve 3. sz. melléklete
tartalmazza.
(5) Az önkormányzat éves kiadásait illetve bevételeit önként vállalt és kötelező feladat szerinti
bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az önkormányzat 2017. éves létszámkeretet a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2017. évben 16.000,- eFt felhalmozási kiadást tervez, melyet a 4. sz. melléklet
rögzít. Felhalmozási bevétel nincs.
5. §
(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek következményeiről és közvetett
támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
4. Engedélyezett létszám
6. §
(1)
Az önkormányzat által munkaviszonyban foglalkoztatható személyek számát e rendelet
szabályozza.
(2)
A költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a rendelet a (3) bekezdésben részletezettek
szerint állapítja meg.
(3)
Az engedélyezett létszámkeret:
Könyvtári szolgáltatás:
1 fő
Család és nővédelmi eü. ellátás:
1 fő
Háziorvosi szolgálat:
1 fő
Falugondnoki szolgálat:
1 fő
Város- és községgazd. szolgálat:
3 fő
5. A közös önkormányzati hivatal vonatkozó szabályok
7. §
(1) A köztisztviselői illetményalapot a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetéséről szóló törvény
állapítja meg. Az önkormányzat köztisztviselői számára a képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdése alapján 20%-os illetménykiegészítést állapít meg.
(3) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 7 főben állapítja meg.

6. Likviditás, tartalékképzés
8. §

Az önkormányzat 2017. éves likviditási tervét a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
9. §
Az önkormányzatnak éves tartaléka 8.319,- ezer forint

7. Előirányzat-felhasználás, -módosítás

10. §
(1) Az önkormányzat 2017. éves előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 6. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
(3) Az előirányzatok közötti átcsoportosításokat a képviselő-testület által alkotott módosító rendelet
tartalmazza.
11. §
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de
legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül
megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének
ennek megfelelő módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. Hiány kezelése, többlet felhasználása
12. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a
képviselő-testület dönt.
13. §

(1)
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2)

A többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(3)
A költségvetési rendeleten kívül egyenként 400.000,- forintot meghaladó kifizetések
kötelezettségvállaláshoz a képviselő-testület előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
9. Polgármester hatáskörei
14. §

(1) A 17. § (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester

hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen rendeletben előirányzott
pályázati önerők és források biztosítása tekintetében nyilatkozzon a közreműködő
hatóságok irányába.
10. Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1. napjára
visszamenőleges hatállyal alkalmazni kell.
Kelt.: Egyházashollós, 2017. február 15.

Németh Tamás
polgármester

dr. Németh Péter
jegyző

A rendelet az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően kihirdetésre került.
Kelt: Egyházashollós, 2017.február 16.

dr. Németh Péter
jegyző

