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S á s k a község Önkormányzata Képviselő-testületének
2. l 20I 6. (II. 1 0.) Önkormányzati rendelete

Sáska Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Sáska község önkormányzata Képviselő-testiilete az Alaptörv ény 32. cikk (2) bekezdésében,

és az ál|arnháztartásról szóló zott. évi CXCV. töwény 23. § (1) bekezdéseben kapott

felhatalmazás, azAlaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarországhely

önkormányz atairőL,oto zótl. évi CLXXXX. törvény 1 11. § (2) bekezdésében

mefllatérőzoft feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általá.ros rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatáIyakiterjed az Önkormányzatra,

(2) Az Önkormányz atnak önáll ő an gazdtlko dó költ s é gvet é si sz erve nincs,

(3) A rendelet meghatfuozza az Önkormányz at kötelező, ós önként vállalt feladatainak

ellátásí;;1oz szükséges bevételeket, valÁint kiadásokat (kiemelt kiadási iránYzatok

s zerinti b ontásb an), tovább á me gá11 apítj a az Önkorm át:ly zat létszámát,

2. 
^költségvetés 

bevételei és kiadásai, a finanszírozás mődja

2.§

(1) A Képviselő-testtilet a2016. évi költségvetését

a) költségvetési bevételei összegét

b) költségvetési kiadásai összegét

31.623 e/Ft-ban,
31,623 e/Ft-ban,

állapitjameg.

(2) Az önkormányzat 20|6. évi költségvetés bevételi e|Őlrányzatának részletezését,

forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételeinek és kiadásainak ftíbb jogcimeit a 2,

melléket, ki adási e\őir ány zaíainak fel ad atait a 3 . mell ékl e t tartalmazza.

(3) Azönkormánlz at 2016. évi költségvetésének a kiadási ftíösszegén belÜl a kiadásokat

a következő összegekkel állapítja meg:



l. Működési kiadások

2. Felhalmozási kiadások
a)Benlú:réaási kiadások
b) Felújítási kiadások

3. Pénzforgalom nélküli kiadások
a) Tartalékok
att Á|taltnos tartalék

3.§

(1) Működési célú állami támogatások
(2) Közhatalmi bevételek
(3) Önkorm ányzatműködési bevételei
(4) Működési célú átvett pénzeszközök
(5 ) Finansz ír ozásí bevétel (pl énzmar advány)

a) Személyi juttatás 6.629
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó I.789
c) Dologi kiadás 6.630
d) Ellátottak pénzbeli juttatása 2.57I
e/l Támogatási értélaí működési kiadás ÁHt-n belülre 1.769
f/2 Működési célú pénzeszközátadás áh. kívülre 345

T9.733 e/Ft-ban

8,600
4.000
4.600

3.290
3.290

14.024 elft
5.830 e/ft

510 e/ft
2.368 elft
8.891 e/ft

Létszámkeretét: 2016. 01. 01-től 4 főben
állapitj a me g, mel yb ő 1 3 ft í kö z fo g1 alk oztatott.

(4) A mérleg egyezőséget a költségvetési rendelet 1.-2. melléklete tartalmazza.
(5) Az Onkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az l.-2. melléklet

tartalmazza.
(6) A kiemelt feladatok külön-ktilön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi

jogcímenként 1. melléklet, kiadásai jogcímenként a2.-3 - , melléklettartalmazza.
(7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő

feladatokra.
(8) A felhalmozási kiadások jogcímenkénti bemutatását a 4-5 melléklet tartalmazza.
(9) A tartalékok jogcímenkénti bemutatását a6. száműmelléklet tartalmazza.

3. Költségvetési bevételek



4

(1)

(2)

a. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

4.§

Költségvetési szervek feladataik ellátáshoz pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül
pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályéuat csak olyan tevékenységi
körbe tartoző célra nyújtható be, amit a költségvetési szervalapító okirata tartalmaz. A
vállalt cél nem veszélyeztethett az alapellátás biztonságát.

A többéves kihatással járő palyazatok elbírálása, engedélyezése és hozzé4áru|ás
megadása a Képviselő-testtilet hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a
pályéaatnak a következő években többlet-finanszírozásí igénye van.

5.§

Az önkormányzatbevételi és kiadási előirinyzatai év közben megváltoztathatők.

6.§

(1) A Képviselő-testi.ilet ktzárőlagos hatásköróbe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.

(2)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az
önkormányzat szátmálra pőtelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő
te sttil etet ne gyedéven te táj éko ztatni köt el es.

A Képviselő-testtilet legalabb félévenként - adott év június 30-ig, illetve december
31.-ig - dönt a költségvetési rendeletének pőtelőírányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő testiilete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
rész előirányzatol<ről 36812011. (XII. 3 1.) Korm. Rendeletben foglaltak
fi gyelembevételével - előir ányzat módo sítás nélkül is eltérhet.

7.§

A Képviselő-testtilet a jőváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogéú

500.000,- Ft összeghatáig - mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem
haladhatja ffieg, - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testtilet a
ki adási előir ányzatok kö zötti átc s oporto s ítás j o gát fenntartj a magénak.
Az (I) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruhéaott
hatásköní előírínyzat-módosítási jogkör 2016. december 3l-ig gyakorolható.

(1)

(2)



8.§

(1) Az önkormrányzatt gazdáIkodás sorián létrejött hiány ftnanszirozási módja hitelfelvétel
a számlav ezető pénzintézettől.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárőIagosan a Képviselő-testi,iletet illetik
meg.

Az önkormányzatí gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír vásárl ás, ill etve p énzintézeti lekötés útj án haszno síthatj a.

Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügy
műveletek lebonyolítása a Képviselő-testiilet hatáskörébe tartozik.
Az előző éví pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli
jellegétől fiiggően.

10.§

Az önkorményzat gazdáIkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkoző péruijgyi
el őírás ok alapj átt a M o no stor ap átí Kö zös Önkormán y zati Hiv atal Iát1 a eI.

5. Zárő rendelkezések

11. §

9.

(1)

(2)

(3)

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon

(2)Hatályát veszti az önkormányzat 2015.
számú önkqmányzati rendelet.

|,-í,l^ 
t,.i tr;_+_ +_-

Ko'vács Nándor
polgármester

lép hatályba.

évi költségvetéséről szőIő 2.12015.(II.15.)

Ir - {, L t-
takác3 Lász\őné

jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorap áti, 20I 6. február 1 0.

{"í.uaLá.rili
JegyZo



ELÓZETES HATÁSVIZ§GÁLAT

Sáska község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló
2 l 20 1 6.(I. I0. ) önkorm ány zatí rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmémi atervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítéIthatását, a szabáIyozás várhatő következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A2016. évi költségvetés tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a

normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi
adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező
fe ladatok ellátásának any agi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

önkormanyzatbevételei biztosítják az önkotmányzat és intézményei működését,

tartalék lehetőséget nyújt fej lesztésre.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásanak kömy ezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának aclminisztrativ terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségess ége, ajogalkotás elmaradásának várható
következmónyei

Költségvetés megalkotását eIőirjaMagyarorszá92016. évi költségvetésóről szóló

20t5. évi C. törvény, valamint az állanhaztartás működési rendjéről szőlő
36812011.(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a

képviselő_testület az áIlamt trámogatásokra nem lesz j ogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezetirtárgyi és pénzÜgYi

feltételek

A jogszabály alkalmazásálhoz szükséges személyi, szervezeti,tétgyi feltételek
rendelkezésre állnak.

l/'l (l].---]\
takacs'ras zlőnb ;

JegyZo

Monostorap áti, 20 I 6. február 2.



Költségyetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás mődját Meghatározza a

létszámkeretet 4 főben. Költségvetési hiany bevételi és kiadási főösszegét, a kÖltségvetési

tartalékot.

5.§-10. §

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat ftgzitiPáIyáuat

benyújtásanak lehetőségét, költségvetési rendelet módosítasának szabáIyat, polgármester

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításrinak lehetőségét. Gazdálkodási feladatok

ellátásanakmódját,közösönkormányzatt|ivatalonkeresztiil.

11.§

Rendelet hatálybaléptetését, eIőzőköltségvetési rendelet hatályon kívül helyezését

szabéúyozza.



1. melléklet sáska község Önkormányzata képviselő_Testületének

2016. évi költségvetésről szóló

2l2ot6. (| l. 10.) önkormányzati rendelethez

2016. évi bevételi előirányzata

N

o
.§U

.E
9 Megnevezés

ezer Ft-ban

összesen

A B c D E F

1 BEVÉTELEK 2015 évi 2016 évi

2 Kö|tségvetési bevételek

3 1" Működési célú állami támogatások 12 531 14 o24

4 1 Önkormányzat Általános Támogatás 4 00t 4 000

5 2 - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 923 923

6 3 Közvi lágítás fenntartás Tá mogatás 2o48 2o4E

7 4 köztemető fenntartás 10c 10t

o 5 közutak fenntartása 316 316

9 6 - Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz 74r',4 2 181

1o 7 Falugondnoki szolgálat tám. 2 500 2 50t

Lt 8 - Közművelődési tevékenység támogatása 1 200 1 20C

12 2 közhatalmi bevételek 6 110 5 83c

13 1 - Vagyoni típusú adók {Kommunális adó) 1 20c 1 10c

1"4 7 Bírságok, díjak, pótlékok 19t 5(

15 3 Forgalmi adók (iparűzési adó) 4zoa 4 100

76 4 Gépiármű adó 520 58c

77 3 Önkormányzat működési bevételei 53c 510

18 1 - Tulajdonosi bevételek ( bérleti dÚak) 150 200

19 2 - kamatbevételek 2c 1

20 3 - Koncessziós díj 36c 30(

2L 4 Működési célú átvett pénzeszköz (Közmunka finansz,) 2369 2368,

22 5 Finanszírozási bevételek 4 493 8 891

23 1 - Maradvány igénybevétele 4 493 8 891

24 Bevetélek Összesen 26 033 31623



2. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2016. évi költségvetéséről szóló

2/ 20L6.(l1.10. )ön kormá nyzati rende lethez

016. év iadásielőiránvzata ezer Ft

Sor-

szám .E
.Ea
4

Megnevezés Osszeg

A B (- D E

1 KlADAsoK 2015.évi előirányz. 2016. előirányzat

2 1 Önkormányzat működési kiadásai L7 oI3 11 6t9
3 1 - Személyi juttatás 5 814 6 629

4 2 - Szociális hozzájárulási adó 7 314 1789
5 3 - Dologi kiadás 7 314 6 630

6 4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 577 2 571

7 7 Eeyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre 7 85] 7769
8 t - Hétvégi orvosi ügyelet 205 z75
J 2 - Fogászat (felnőtt, gyermek) 792 192

10 3 - közös hivatal működése 650 57t
ll 4 - Háziorvosi szolgálat 32a 32t

12 5 - Tapolcai környéki önkormányz társ igazg ktg. 29€ 23:

13 6 - Balaton felvidéki szociális társ. 23o 169

1,A f Működési célú kiadás ÁHT-n kívűlre 280 345

15 1 - Helyi tűzoltóság 60 6c

16 2 - Városi tűzoltoság Tapolca 12C 12a

17 - Megyei Vöröskereszt 6c 60

18 4 - Egyéb támogatások 35 100

19 5 - katasztrófa védelem 5 5

20 4 FelhaImozási kíadások 4 60c 8 60C

21 t - Beruházás 2 00c 4 00c

22 2 - Felújítások 2 60c 4 60c

23 ) Tartalékok 2 247 329c
24 kiadások összesen: 26 03 3L623
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l
4. me l lékl et Sáska község Önkormá nyzata Képviselő-testületének

2016. évi költségvetéséről szólő

2 l 201,6. ( l l. 10.. ) önkormá nyzati re nd e letéhez

Sáska Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

5. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló

2 / 201,6. ( l l. 10. ) ön kormá nyzati re ndeletéhez

2016. évi felújítási előirányzatai célonként

Cím Alcím Jogcím Feladat megnevezése
2015. eredeti
előiránvzat

A B c D E

1 2 1 Beruházások 4 000

Osszese n: 4 00C

Cím Alcím Jogcím Felújítási cél megnevezése

2015,eredeti
(felhalmozási

kiadási) e|őirányzat

összege

A B c D E

1 2 1 Fe lújítás 4 600

Osszesen: 4 600


