
Litér Község Onko rmán y zata
Képviselő-testüIetónek

3 /2017 .(m. 6.) önkorm ányzati rendelete
Litér Község Ön ko rmán y zat 20L7 . évi költségvetóséről

Litér Község Onkormányzata Képviselő-testülete az Naptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Naptőr-lény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁItalános rendelkezések

1.§ A képviselő-testület az önkormányzat2017, évi

2.§ (l)

a) kiadási íöösszegét 699 I75 ezer forintban,
b) bevételi íőösszegét 699 I75 ezer forintban állapitja meg,

Az államháztartásról szóló torvény 23. §. Q)bekezdése és Az államháztartásről
szóló torvény végr9haj tásár őI kiadott 3 63 / 20 11 . Qfi . 3 1. ) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő-testület az önkormányzat és az általa
ir ány itott költs égvetés i szerveit a Q) b ekezd és éb en állap itj a meg.

@ Az önkormányzat és az általairányitott szervei:
a) Litér Község Önkormányzata
b) Litéri Közös Önkormán y zati }Jiv atal
c) Szennyvízcsatorna Tulaj donközösség

A köItségvetési bevételek

A Képviselő-testület az önkormányzat 20|7. évi köttségvetési bevételeinek
fonásonkénti illetve működési és felhalmoási cél szerinti részletezését az
önkormányzat pét:z;úgyi mérlegének l/L l/B, t/C. számű melléklete
tartalmazza.

A KépviselŐ-testület az önkormányzat koltségvetési szerveinelg illetve a 2. §-ban
meghatározott címek z0l7, évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként
- hilon-ktilőn szewezeteire a 2. számú melléklet szerinti részletezeítségében
állapitlameg.

1.

3.§

4.§

3.

5.§ (1)

A költségvetési kiadások

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-
testület a következők szerint határoz-zameg



(2)

Működési ki adások előir ány zata ö sszesen:
Ebből:
a) személyi jellegu kiadások
b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi és egyéb folyó kiadások
d) Működési célú támogatások államhívtartáson belül
e) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)

0 Működési célú támogatások á|lamhtvtartáson kívül
g) rövidlej á r atű támogatási kölcsön
h) rövidlejáratú hitelek
i) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadás

Az önkorm ány zat felhalmozás i ki ad á sai ö s szes en :

A felhalmozási kiadásokból :

a) b eruházás ok elő irán y zata
b) felúj ítás ok előir ány zata
c) támo gatásértékű felhalmozási kiad ás
d)pétueszközátadásál|amhíutartásonkívülre
e)felhalmozásitámogatásokállamháztartásonkívül
f) hossá lejáratú hitelek
g) felhalmozási célű hitel kamatai
h) tartós hitelviszonyt megíestesítő értékpapírok

Az Onkorm ányzat ftnanszirozási kiadásai összesen:
A fi nanszír ozási kiadásokb ó l :

a) államhánaft áson belü l i m egelő l eg ez é sek vi s s zaf izeté se

b) pénzeszközök betétként elhelyezése előirány zata

247 896 ezer forint

63 138 ezer forint
14 144 ezer forint
58 132 ezer forint
94 703 ezer forint
4 I78 ezer forint

13 601 ezer forint
0 ezer forint
o ezer forint
0 ezer forint

378 874 ezer forint

317 563 ezer forint
61 3lI ezer forint

0 ezer forint
0 ezer forint
0 ezer forint
0 ezer forint
0 ezer forint
0 ezer forint

4 77| ezer foint

4 771ezer forint
0 ezer forint

(3)

6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017, évi kiadási jogcímeit kiemelt
előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat
pénangyi mérlegének 3 l A\ 3 lB, 3 / C. számű mellékl ete tarta|mazza.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinelq illetve a 2. §-ban
meghatároz,ott címek működési és felhalmozási kiadásait lailon-ktilon
szervezetire a 4. számű melléklet szerint állapítja meg.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban
meghatározott szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és a 2. § (2)

bekezdésében meghatározntt bontásban az 5. sámű melléklet szerint hagyja
jóvá,

A köttségvetési kiadások és bevételek

A Képviselő-testület az önkormányzat koltségvetését feladatonként, ezen belül
a tartalékot 67 676 ezer forintbanhagyja jóvá, melyből:

(2)

7.§

8.§

4.

a) általános tartalék:
b) általános tartaléktulajdonközösség:
c) Közművelődéscéltartalék
d) Felhalm ozási tartalék

56724 ezer foint
I0 952 ezer foint

0 ezer forint
0 ezer forint



/
a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól ellctilönítetten, - a finanszirozási
műveleteket is figyelembe véve, a 7,/Nl., 7lN2., 7/BlI, 7IBl2., 7lClI., 7lclz.
számű melléklet szerint hagyj a jőv á.

A köttsógvetési létszámkeret

A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 8. számű
mellékletben feltúntetettek szerint hagyja jővá.

n. fejezet
A köItségvetés végreh ajtására vonatkozó szabáIyok

ÁItatános szabályok

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év
közb en megv álto natható ak.

A Képviselő-testület klzárőlagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatok átcsoportositásíra
a polgármester jogosult. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal esetében a
jegyző jogosult a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokra. A
polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartoző átcsoportosításokról a költségvetési
rendelet módosításakor a Hivatal tájékoztatőt nyujt a képviselő-testület részére.
Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési
fejezet vagy ellnilönített állami pénzalap az önkormányzat számára
pótelóirány zatot biztosít, arról a polgármester a képvi selő-testületet tájékortaffii
koteles.
A pótelŐirányzatről a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles
tájékonatni. A képviselő-testület legalább felévenként - adott év június 30-ig,
illetve december 3l-i hatállyal (a lailön jogszabályban meghatározotthataridőig)
- dOnt a költségvetési rendeletének pőtelőirányzatok szerinti módosításáról.
Az önkorm ány zat képviselő-testülete a jóv áhagyott kiemel t előir ány zatokon
belül a részelőirányzatoktől - a, Avr.-ben foglaltak figyelembe vételével-
előirányzat módosítás nélktil is eltérhet.
A meghatározott általános tarlalék előirínyzatának felhasználásáról
negyedévente a polgármester 300 ezer foirntig, a Pénztigyi és Gazdasági
Bizottság 500 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet melyről a polgármester,
illetve a Pénzűgyi és Gazdasági Bizottság elnöke a képviselő-testületet utólag
tájékoztatla. A jelen bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladóan az
általános tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet
a költségvetési rendeletmódosítás során.

Az onkormányzati gazdáIkodás során az év közben létrejött hiány finanszirozási
módja a hitelfelvétel a számlavezető péruintézettől.
A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkotésének jogát a képviselő-testület
500 ezer forint értékhatáig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a

9.§

5.

10.§ (l)

1,.

l1.§

12.§ (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

13.§ (1)

Q)



(3)

(4)

hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen
köteles tájékoztatást adni.
Az 500 ezer forint feletti hiteltigyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan
a képviselő-testületet illetik meg.
Az Önkormányzat fejtesáési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a
Magyarország gazdasági stabilizáciőjáről szőlő 20II. évi CXCIV. Törvény
rendelkezé seit fi gyelemb e vóve v állalhat hitel- és kolcsonfelvótelt.

Az Önkormányzat a gazdáikodása során év közben keletkező szabad pénzeszkőzét
a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzintézetné| pénzintézeti pénzlekötós
(betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államitag garantált
értékpapírba fekíetheti.
A'(I) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzűgyi
műveletek lebonyolítását l30 millió forintig a képviselő-testület a polgármester
hatáskörébe utalja.
A Polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen
tájékoztatást ad.

^ 
Q) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó köttségvetési tobblet

f elhasználásárólaképvisető-testülethatározatbandönt.
Az önkormányzat gazdálkodása biztonságáért a képviselő-testület, a gazdátkodás
szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
gazdálkodás jogszerűs égéért a jegyző a felelős.
Az Önkormányzat nevében kötelezettséget jogszabály, illetve a képviselő-testület
felhatalmazása alapján a polgármester és az általa írásban migbizott, illetve
akadályoztatásaesátén*uípotgármestervállalhat.
Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve
m el l ékl ete twlalmaz.z a.

1 Poba.mester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési,
beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
Liter Község Onkormányzata Képviselő-testületénei felhatal-azása alapján a
Polgármester a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szerrreinelq
alaPÍtványoknab egyesületeknek és civil szervezeteknek - az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata e!őirásai alapján - odaítélt támogatások
átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek - kiilönösen - tartátmazni
kell atámogatás célját, összegét, apénzutólagos átutalásánaktényét,atámogatás
elszámolásának módj át és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, uki u
kaPott támogatásról adott hatíndőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt
céltól eltérően használtafe| az odaitétt összeget.
A támogatott szewezet a íámogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles
hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre
elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg atámogatottnaktájékoztatástkell adni a
támogatott cél megvalósításáról.
A támogatásról szóló elszámolást a legyző a Közös Onkormányzati Hivatal
ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzíigyi
csop orltal p ed ig p énzügyi s zemp ontb ó l felü lviz s gáltatj a.
Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja meg a
támogatott cél megvalősitását, a támogatás felhasználásánakjogszerűségoi es
szab ály szerű ségét. Az ellenő r zésről fe lj egyz és kés zü l.
A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált témogatást visszakövetelheti és a
további támo gatást meglagadbatja.

l4.§ (l)

Q)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

l5.§ (1)

(3)

(4)

(5)

Q)
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A költségvetés előre nem teryezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása
érdekében az alapitő okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat
nyújthatnak be közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan
tevékenységi korbe tartozó célra, amit a koltségvetési szerv, alapitő okirata nem
tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítására a

költségvetési szerv, alapitő okirata szerinti tevókenység ellátásának biúonságát
nem veszélyeztetheti.

^z 
(1) bekezdés szerinti pá|yázat benyujtásához minden esetben a fenntartó

előzetes hozzájárulása szükséges. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról
és a pályíuat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles
táj éko ztatni a p olgárm e stert.
A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni
kell a pályínattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak tobb
éwe szóló kihatását.

16.§ (1)

(2)

(3)

Fej lesáési, beruhazási munkálatok során követendő elj árás

17.§ (1)

(2)

(3)

A költségvetésbe betervezett fejlesztési, beruhazási munkálatok kiviteli
szerződési jőváhagyásáról a (3) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt a
jogszabáIyok által előírt feltételek mellett.
Az (1) bekezdésben foglalt kivitelezési munkálatok esetén nyílt, vagy
meghívásos pályázatot kell meghirdetni, illetve árajánlatot kérni, a képviselő-
testület döntésétől fiiggően.
Amennyiben a fejlesáési, beruházási munkálatok összértéke bruttó 1 000 ezer Ft
és a közbeszerzési értékhatár kOzott van a Beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatban foglaltak alapján a Képviselő-
testület dönt a fejlesztési és beruhazási kérdésekben. Amennyiben a fejlesaési,
beruhazási munkálatok összértéke bruttó 1 000 ezer Ft érték alatt van, akkor
megállapodást a polgármester köt, amennyiben a koltségvetésben az előirányzat
biztosított.
Az (1) bekezdésben foglalt munkákra ktilső műszaki ellenőrzésre a polgármester
javaslatára a képviselő-testület jelölhet ki szakmai szewezetet,vagy személyt.
A (3) bekezdésben foglalt munkákra a műszaki ellenőr, vagy műszaki átvevő
kijelölése a polgármester döntése alapján történik.

Az önátlóan működő és gazdálkodő intézményekre vonatkozó szabáIyok

Az onkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Közös
Ó nkormány zati Hiv atal lát1 a el.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját
hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a
jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30,napon belül
tájékoztatni koteles. A képviselő-testület az önáIlőan működő és gazdálkodó
intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a
költségvetési rendeletet legalább felévenként - adott év június 30-ig, illetve
december 31-i hatállya| (a lailon jogszabályban meghatározoit határidőig) -

módosítja.

(4)

(5)

3.

18.§ (1)

(2)



(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazűlkodő költségvetési szerve
szabadoq de az Ávr. a3.§ Q) bekezdésében, valamint e rendeletben foglaltak
figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül
részelőirányzataikat.

A képviselő-testtilet feljogosítja az önállőanműködő és gazdátkodó költségvetési
szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési
szervek eredeti költségvetésében előirányozza - atárgyi eszköz felújítási, illetve
egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

Az Onkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváttagyott
bevétel i előir ány zataikon felü l i több l etb evételtiket.
A többletbevétel felbasználása a saját hatáskörű etőirányzat-módosítás és az
azzal egyidejűleg történő - képviselő-testtileti - tájékoztatás után történhet.

ITI.Fejezet

zőró renilelkezések

Ezen önkormányzatirendelet a kihirdetés napját követő napon léphatályba.

szedlak Attila
polgarmester

19.§

20.§ (1)

a)

2l.§


