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Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (……..) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat 

irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

 a) Tárgyévi bevételek főösszeg  337.025 eFt1 

aa) működési bevételek 244.796 eFt2 

ab) felhalmozási bevételek 0 eFt 

 ac) finanszírozási bevételek 92.229 eFt3 

 

 b) Tárgyévi kiadások főösszeg 337.025 eFt4 

 ba) működési kiadások 237.020 eFt5 

bb) felhalmozási kiadások 65.515 eft6 

bc) finanszírozási kiadások 34.490 eFt7 

főösszegekben állapítja meg. 

(2) A kötelező önkormányzati feladatok ellátásához való állami hozzájárulásokat 

jogcímenként a képviselő-testület a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. 

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

a) a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati 

megoszlását az 1. – 2. mellékletek, az éves létszám előirányzatot és a 

közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint határozza meg. 

b) az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak 

feladatonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg, 

c) az önkormányzat cél és általános tartalékainak részletezését az 5. melléklet szerint 

határozza meg,  

d) az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátások részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg, 
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7 Módosította: …/2016. (……) önkormányzati rendelet 
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e) az önkormányzat által biztosított támogatások és kölcsönök nyújtását és törlesztését a 

7. melléklet szerint, a támogatások és kölcsönök bevételeit pedig a 8. melléklet szerint 

határozza meg, 

f) az önkormányzat helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeit a 9. melléklet 

szerint határozza meg.  

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület fenntartja magának. 

(3) Az önkormányzat 2016. évben engedélyezett létszámát 24 főben, ebből a 

közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 7 főben állapítja meg a képviselő-testület. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) A költségvetés betarthatóságának érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

Az előirányzatok módosítása 

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben 

módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A 

polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a 

Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 

polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, 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.  

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

6. §  Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 

melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat 

esetében a jegyző felelős. 

 

  

Polgár Beatrix 

jegyző 

Matolcsy Gyöngyi 

polgármester 

 

Kihirdetési záradék:  
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Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. február hó 26. napján 

kifüggesztésre került.  

 

Balatonakarattya, 2016. ………..  

        Polgár Beatrix 

                   jegyző 


