
Kivonat: Nyírmeggyes  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  2018.  február  15.  napján  megtartott  ülésének
jegyzőkönyvéből.

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2018. (II. 16.) 

 önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a  helyi
önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény  138.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva – a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
120.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  a  Pénzügyi  Bizottság  írásos
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.     § A  rendelet  hatálya  Nyírmeggyes  Község  Önkormányzat  (a
továbbiakban:  Önkormányzat)  Képviselő-testületére  (a továbbiakban:
Képviselő-testület),  annak  bizottságaira,  valamint  az  Önkormányzat
költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.    § (1) A Képviselő-testület  az Önkormányzat  2018.  évi  költségvetését a
következők szerint állapítja meg:

519.288.234 Ft Költségvetési
bevétellel

553.514.303 Ft Költségvetési
kiadással

  -34.226.069 Ft

              34.226.069 Ft
                          0 E Ft

Költségvetési 
egyenleggel, ebből
működési hiány, míg 
felhalmozási hiány

-

-
           



(2) 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.

(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerint az  1.2., 1.3.,
mellékletekben állapítja meg a Képviselő-testület.

(4) A  működési  és  felhalmozási  bevételek  és  kiadások  előirányzatai
mérlegszerű  bemutatását  önkormányzati  szinten  a  rendelet  2.1.  és  a  2.2.
melléklete részletezi.

(5) A  34.226.069  Ft  hiányt  a  Képviselő-testület  a  helyi  önkormányzatok
kiegészítő támogatása forrásból kívánja finanszírozni, amely a költségvetésben
betervezésre került.

(6) A  Képviselő-testület  a  2018.  évi  költségvetésben  általános  és
céltartalékot nem tervez.

3. A költségvetés részletezése

3.   §  (1) Az  Önkormányzat  saját  bevételeinek  részletezését  az  adósságot
keletkeztető  ügyletből  származó  tárgyévi  fizetési  kötelezettség
megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti  részletezését  a  Képviselő-testület  a  4.  melléklet szerint
határozza meg.

(3) Az  Önkormányzat  költségvetésében  szereplő  felújítások  kiadásait
felújításonként az 5. melléklet szerint részletezi.

(4) Az  EU-s  támogatással  megvalósuló  programokat  és  projekteket  a  6.
melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A  2.  §  (1)  bekezdésében  megállapított  bevételek  és  kiadások
önkormányzati,  valamint  költségvetési  szervenkénti  (Nyírmeggyesi
Polgármesteri  Hivatal,  és  Nyírmeggyes  Község  Önkormányzat  „Nyitnikék”
Óvodája  és  Konyhája) megoszlását,  továbbá  az  éves  (tervezett) létszám
előirányzatot költségvetési szervenként,  feladatonként és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7.1, 7.1.1, 7.1.2, a 8. és
9. mellékletek határozzák meg, mely alapján:

a) az Önkormányzat engedélyezett létszáma: 78 fő, melyből 1 fő polgármester,
4  fő közalkalmazott, 5  fő munkaszerződéssel  kerül alkalmazásra, míg 68  fő
közfoglalkoztatott;

b) a  Nyírmeggyesi  Polgármesteri Hivatal (a  továbbiakban:  Hivatal)
engedélyezett létszáma: 9 fő, melyből 8 fő köztisztviselő, 1 fő
munkaszerződéssel foglalkoztatott;

c) a  Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája  (a
továbbiakban:  Óvoda)  engedélyezett  létszáma:  22  fő,  melyből  14  fő
közalkalmazott, 8 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai



4.  § (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.

(3) Az  év  közbeni  átmenetileg  szabad  pénzeszközök  lekötésére  a
Polgármester jogosult.

(4) Az Önkormányzat részéről kötelezettségvállalásra jogosult személyek a
kiadási  előirányzataik terhére – a beszerzésre vonatkozó szabályok szerint –
vállalhatnak  kötelezettséget,  azzal,  hogy  ha  annak  összege
kötelezettségvállalásonként (ügyeletenként) meghaladja a 2 millió forintot, úgy
a soron következő rendes ülésen – utólagosan, szóban – tájékoztatni kötelesek
a Képviselő-testületet.

(5) A költségvetési  hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel  kell  kísérni  a  kiadások  csökkentésének  és  a  bevételek
növelésének lehetőségeit. 

(6) A hitelfelvétellel  kapcsolatos hatásköröket minden esetben a Képviselő-
testület gyakorolja.

(7) A  Képviselő-testület  a  Hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselők
vonatkozásában a 2018. évre irányadó illetményalapot –  Magyarország 2018.
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésére
figyelemmel – 44.000,- Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület 2018. évre vonatkozóan illetménykiegészítést állapít
meg  egységesen  a  Hivatal  valamennyi  köztisztviselője  részére,  amelynek
mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(9) A Képviselő-testület a Hivatal dolgozói, valamint a Polgármester részére
2018. évre:

a) cafetéria-juttatásként  –  személyenként,  a  személyi  jövedelemadót  és
egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó évi – 200.000,- Ft keretet biztosít;

b) bankszámla-hozzájárulásként – személyenként havi nettó – 1.000,- Ft-ot
és annak járulékát biztosítja keretösszegként.

(10) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv által elismert
tartozásállományról  –  nemleges adat esetén is –  negyedévente, a
tárgynegyedév 25-ei állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 5-éig
a Jegyző részére adatszolgáltatást teljesíteni. 

(11) Kiegészítő  támogatás igényléséről  a  működőképességet  veszélyeztető
helyzet  esetében  a  Polgármester  gondoskodik,  a  Képviselő-testület  külön
döntése alapján.

(12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a
Képviselő-testület gyakorolja.

(13) A Képviselő-testület – figyelemmel a településrendezési eszközök átfogó
áttekintésének  ütemezéséről  szóló  72/2017. (VIII.  29.) önkormányzati
határozatára  –  az  Önkormányzat  kiadási  előirányzati  terhére  8  millió  Ft-ot
biztosít  Nyírmeggyes  településrendezési  eszközeinek  2018.  évben  történő
felülvizsgálatára  (módosítására,  vagy  új  készítésére), melynek  végzésével
kapcsolatos szerződések előkészítésre felhatalmazza a Polgármestert.



5. Az előirányzatok módosítása

5.   §  (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. 

(2) A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak
módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5
millió Ft összeghatárig – mely alkalmanként az 1 millió Ft összeghatárt nem
haladhatja  meg  –  a  Polgármesterre  átruházza.  Minden  egyéb  esetben  a
Képviselő-testület  a  kiadási  előirányzatok  közötti  átcsoportosítás  jogát
fenntartja magának. 

(3) A  (2) bekezdésben  foglalt  átcsoportosításról  a  polgármester  köteles
félévente  beszámolni,  s  egyidejűleg  a  költségvetés  módosítására  javaslatot
tenni. Az átruházott  hatáskörű előirányzat-módosítási  jogkör 2018. december
31. napjáig gyakorolható.

(4) A költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatain és kiemelt kiadási
előirányzatain belüli átcsoportosítás saját hatáskörben végrehajthatók. A
kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítást, minden esetben írásban a
jegyző felé jelezni kell.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként –  az első
negyedév kivételével – augusztus 30-áig, majd azt követően december 30-áig,
de legkésőbb a  következő évben 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.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési  szerv  köteles  betartani.  Az  előirányzat  túllépés  fegyelmi
felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6.  § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott  bevételi és kiadási
előirányzatai felett a rendelet hatálya alá tartozó  költségvetési szerv vezetője
előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan
működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített
előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv
érdekében használ fel.

(3) Az  önállóan  működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról,
gazdálkodási  munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik,
hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Ezen rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vezetője köteles
– a hatályos központi szabályozás figyelembevételével –  belső szabályzatban



rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét
meghatározó szabályokat,  valamint azokon  a szükséges módosítást
végrehajtani. A  feladat  végrehajtását  a  Jegyző  jogosult  ellenőrizni.  A
szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési  szerv mindenkori
vezetőjét terheli.

(5) Ezen  rendelet hatálya  alá  tartozó  költségvetési  szervek  az évközi
előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek
naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.  §  (1) A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek
ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek
létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal esetében a Jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat belső ellenőrzése  ellátásának  2018.  évtől  irányadó
módját, formáját a Jegyző határozza meg, mely alapján köteles gondoskodni a
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról.

8. Záró rendelkezések

8.   § Ez a rendelet 2018. február 16. napján lép hatályba.

Szőkén Vadon Edit sk.                 Lipták József sk.
polgármester     jegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záradék:

A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került.

Nyírmeggyes, 2018. február 16.
Lipták József sk.
     jegyző
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