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Jegyz6kiinyvi kivonat
K6sztilt: Bodrogkisfalud K0zsdg 0nkorm6nyzatKepvisel6-testtilete 2019" marcius 1l-6n mestarton
nyilt til6sdnek j egyz6konyv6b6l.

Bodrogkisfalud kiizsdg Onkormdn yzataK6pvisel6-testiilet{nek
6/2019. 0II. 12.) rendelete
az iinkorm fnyzat 2019. 6vi kiilts6gvet6s616l

Bodrogkisfalud kdzsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testi.ilete az Alaptdrvdny 32. cikk (2)
bekezddsdben meghat6rozott eredeti jogalkot6i hat6skdrdben, az Alaptdrvdny :2. .it t (1) bekezdds f)
pontjdban meghatirozott feladatkiir6ben elj6rva az illlamhitztartt.srol sz6l6 2011. 6vi CXCV. tcjrvdny
24. $. (2)beke;zd6s6ben foglaltak alapj6n a kdvetkez6ket rendeli el:

1.S A rendelet hatrilya

(l)

A rendelet hatillya a kdpvisel6-testi.iletre, annak bizotts6gaira, a kdzds 6nkorm6nyzati hivatalra
az onkorm6nyzat ir6nyit6sa al6tartoz6 krilts6gvetdsi szervekre (int6zmdnyekre) terjed ki.

6s

2. $ A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiadrisai

(l)

A kdpviselo-testiilet az onkormhnyzatz0lg. dvi koltsdgvetds6t:
265.534.968
369.477.197
103.9 42.229

Ft Kiiltsdgvet6si
Ft Kiitts6gvet6si
Ft Kiilts6gvet6si

bev6tellel
kiaddssat
egyenleggel

6llapida meg.

(2) Az (1) bekezddsben meg6llapitott

koltsdgvetdsi bevdtelek fon6sonk6nti, a k6ltsdgvet6si kiad6sok
jogcimenkdnti megoszl'lstt cinkorm6nyzati szinten, tov6bb6 a frnansziroz6si bevdteleket
6s
kiaddsokat a rendelet L I. melldklete alapjdnhatdrozzameg a k6pvisel6-testiilet.

(3) A bevdtelek ds kiad6sok eloirdnyzat-csoportok, kiemelt eloirtnyzatok 6s azon beliil kotelez6
feladatok, onkdnt v6llalt feladatok, b,llamigazgat6si feladatok szerinti bont6sban az 1.2., 1.3., 1.4,
mell d kl e t e k szerint 6llapitj a meg.

(4) A mtiktid6si ds felhalmoz6si bevdtelek es kiaddsok eloir6nyzatai m6rlegszer0 bemutat6s6t
dnkorm6nyzati szinten a 2. L ds a 2.2. melldklet reszletezi.
(5) A mtikod6si hi6ny belso finansziroz6s6nak drdekeben a k6pviselo-testiilet az elozo dv
koltsegvetdsi maradv6ny6nak igenybeveteldt rendeli el.

(6) A felhalmoz6si hi6ny ftnansziroz6sa erdek6ben az adott 6vi saj6t bev6telek 20 o/o-6t, de
legfeljebb 10 milli6 forintot meghalad6 fejlesztdsi c6hi ad6ss6got keletkezteto tigylet
megkotdsdre a Korm6ny hozzajarul6sa sztiksdges. Az adott dvi saj6i bevdtelek 20 yo-6i,' de
legfeljebb a l0 milli6 forintot meg nem halad6 fejleszt6si c6lf ad6ss6got keletkezteto iigylet
eset6ben a hi6ny ktils6 finansziroz6sa fejlesztdsi hitelb6l lvagyl az eloiti 6v(ek) kcilts6gvJdsi
maradvdnyb6l tortenik.

3. $ A kiilts6gvet6s r6szletez6se

A

Kdpviselo-testiilet az onkormdnyzat 2019.6vi koltsdgvetdsdt
rdszletesen a kovetkezok szerint
dllapida meg:

(1) Az onkormrinyzat

ad6ssdgot keletkeztet6 iigyletekb6l

kcitelezetts6geit a 3. melldklet rlszletezi

6s kezess6gv6llal6sokb6l fenn6ll6

(2) Az onkorminyzat

sajrit bevdteleinek rlszletezds6t az ad6ssrigot keletk eztetotigyletb6l
sztrmazb
t6rgy6vi fizetdsi kcjtelezettsdg meg6llapitirsithoz a 4. mett,kl"t
turtul^*ru.

(3) Az onkormtnyzat2}lg. dvi ad6ss6got keletkeztet5 fejlesztdsi c6ljait az
5. melldklet reszletezi.
(4) Az onkormrinyzat k<ilts6gvet6s6ben szerepl6 beruh6z6sok kiad6sainak
beruhiiz6sonk6nti
rdszletezeset a 6. mell|klet szerint hatinozzameg.

(5) Az tinkormanyzat kciltsdgvetds6ben szerepl6
szerint rdszletezi.

(6) Az EU-s tdmogat6ssal

fehijft6sok kiaddsait felijit6sonkent a 7. melldklet

megval6sul6 programokat es projekteket, valamint az 6nkormiinyzaton
a 8. melldklet szerint hagyja j6v6.

kivtil megval6sul6 projektekhezvalohozLajarulast

(7) A 2'$ (1) bekezddsdben meg6llapitott

bevdtelek 6s kiad:isok onkormhnyzati,kcizos hivatali,
tov6bb6 kcilts6gvet6si szervenkdnti megoszltsfi,6s az 6ves (tervezett)
l6tszam eldirtnyzatot 6s a
kozfoglalkoztatottakletszftmffi koltsdgvetdsi szervenk6nt, feladatonk6nt
es azon beltil k<jtelez<i
feladatok, cink6nt v6llalt feladatok, allarnigazgat6si feladatok szerinti
bontiisban a 9.1......9.n.,
me I I d kl e t e k szerint hatirozza meg.

(8) Az 0nkorm6nyzat

akiad,ttsok kcizdtt tartal6kot nem k6pez.

4. $ A kiiltsdgvet6s v6grehajtr{srinak szabrllyai

(l) Az cjnkormfinyzati szintti k<iltsdgvet6s vdgrehajtisircrt a polg6rmester, a k6nyvvezet6ssel
kapcsolatos feladatok ellitfrsircrt a jegyzo a felelos.

(2)

Az

Onkorm6nyzat gazd'ftlkodasdnak biztonsag6ert

szab|ly szenisdgddrt a polg6rmester felel6

a

k6pvisel6-testtilet,

a

gazd6lkod6s

s

(3) A koltsdgvet6si

hiany csdkkent6se 6rdekdben 6vkozben folyamatosan figyelemmel kell
kis6rni a
kiad6sok csdkkentdsdnek ds a bev6telek nrivel6sdnek lehetds6geit.

(4) Az cjnkorminyzat es az cinkorm6nyzat

irfnyitttsa al6 tartozo kolts6gvetdsi szervek eset6ben
normativ jutalmak 6s c6ljuttatds, projektprdmium krilts6gvetdsi kiadrisi
eloirtnyzatai terhdre a
kdltsdgvet6si dvben egytittesen a ttirv6ny szerinti illetmdnyek, munkabdrek
rovat eredeti
eloir tny zatdnak | 0 %o - 6t.

(5) Amennyiben a kdlts6gvetdsi szerv harminc napon tfli, lejilrt esed6kess6gii

elismert
tartoz6s6llom6ny6nak m6rt6ke k6t egymrist kciveto h6napban eieri
az 6ves eredeti kiadrlsi
eloititnyzat6nak 10%-et Yagy a szitzbtven milli6 forintot. az ftinyito
szerv a koltsdgvet6si
szervhez rinkorm6ny zati biztostj el ol ki.

(6) Kiegdszit6 tiimogatds igdnyldsdrol a miikdd6kdpessdget vesz1lyezteto
helyzet eset6ben
po I giirmester gondo sko dik, ktilcjn k6pvi sel6 -te sttil
eti d6nt?s alapj in.

(7)

A

frnansziroz6si bevdtelekkel 6s kiadasokkal kapcsolatos hat6skorriket
gyakorolja.

a

a

Kdpviselo-testrilet

5. S Az el1irfinyzatok mridositrisa

(1) Az onkormdnyzat beveteleinek 6s kiad6sainak m6dosit6s6r6l, a kiad6si elfiirinyzatok
kciz<itti
6tcsoportosft6sr6l a Kdpvisel6-testtilet dont.

(2) A kepvisel6-testiilet

az 0nkorm funyzat bevdteleinek 6s kiad6sainak m6dosit6srit ds a kiadasi
kiemelt el6irinyzatok kcizotti dtcsoportositds jog6t nem engedi 6t.

(3) A kolts6gvetdsi szew ak<ilts6gvet6se kiemelt eloirfnyzatain
beltili rovatok krizott 6tcsoportosit6st
.,1
i
naJmat vegre.

(4) A k6pvisel6-testiilet a k<iltsdgvet6si rendelet 5. g (2) bekezdds szerinti
eloirinyzat-m6dosit6s,
elSirinyzat-6tcsoportositiis 6tvezetdsek6nt - az elio'negyed6v kivdteldvel
- negyed6venk6nt, de
legkdsobb az 6ves kdlts6gvetdsi beszdmolo elkdszitdsenek hat6ridej6ig,
decembir 3l -ei hat6liyal
m6dositja a kciltsdgvetdsi rendelet6t. Ha ev kozben az orszaglyiites a
hozz1jirul6sok,
t6mogat6sok eloitdnyzatait zdrolja, azokat csokkenti, tdrli, az intezkJds
kihirdetdsdt kcjvetoen
halad6ktalanul a k6pvisel6-testiilet eld kell terjeszteni a k6ltsdgvet6si rendelet
m6dosit6s6t.

(5) A

k<iltsdgvetdsi szerv alaptev6kenysdge kdr6ben szellemi tevdkenys6
szerzbdessel, sz6mla
ellendben tortdno igdnybevdtel6re szolg6l6 kiad6si eloirinyzat csak a
,r.ireryi juttat6sok terh6re

g

ndvelheto.

(6)

Amennyiben az dnkorm|nyzat dv kozben a kciltsdgvetdsi rendelet kdszit6sekor
nem ismert
t<ibbletbevdtelhezjut, vagy bev6telei ateruezettol elmaradnak, arr6l a polgdrmester
te

stiil

et

a kdpviselo-

et titj eko ztatj a.

(7) A kdpvisel6-testtilet

6ltal j6vrlhagyott kiemelt eloirfnyzatokat valamennyi k6lts6gvet6si szerv
ktiteles betartani. Az eloftfunyzat trilldpds fegyelmi felelSss6get von maga ut6n.
(8) Az <inkorm6nyzat - a kdpviselo+esttilet hivitalanilk6zas hivatat) foglilkoztatott
koztisztvisel6k
vonatkoziisitban - akozszolgiilati tisztvisel6krol sz6lo 2011. 6vi CXCIX.
t6rv6nyben foglaltakt6l
eltdroen - azilletm6nyalapot 38.650 Ft-ban rlllapitja meg.
6. $ A gazdrllkodris szabrllyai

(l) A kolts6gvetdsi szervek rendeletben meghatirozotL bevdteli 6s kiad6si el6ir1nyzatai
intdzm6nyek v ezetoi eloirdnyzat-felhaszn6l6si j ogkorrel rendelkeznek.

felett az

(2) A kdlts6gvetdsi
(3)

szervek az alapfeladatai ell6t6s6t szolg6l6 szemdlyi juttat6sokk al es az azol<hoz
kapcsol6d6 j6ru16kok 6s egydb kozterhek el6ir(nyzataival megfeteioen rendelkezik.
Valamennyi kdlts6gvet6si szerv vezetoje koteles bels6 szabilyzatban rogziteni a
mrik<jd6shez,
gazd|lkodfishoz kapcsol6d6an a gazdtrlkod6s vitel6t meghatdroz6 szab}lyokat,
a mindenkor

6rv6nyes kcizponti szabiiyozls figyelembe vdtel6vel, lll.t,r. a sztiks6ges m6dosit6sokat
vdgrehajtani. A szabitlyoz6sbeli hi6nyoss6gdrt, a felel6ssdg a mindenkori intdr-enyvezet6t

terheli.

(4) A

kciztis dnkorm6nyzati hivatal, valamint a kcilts6gvet6si szervek az evk1zi eloirfuyzata jegyz6 iital elrendelt form6ban kritelesek naprak6sz nyilv6ntart6st

m6dosit6sokr6l

vezetni.

7. $ A kiiltsdgvet6s v6grehajtris6nak ellen6rz6se

(1) Az onkorm6nyzati kolts6gvetesi

szervek ellenorzdse a belso kontrollrendszer keretdben val6sul
meg, melynek ldtrehozits6ett, mtikodtetdsdrt 6s tovribbfejlesztds66rt az dnkorm1nyzateset6ben
a
jegyzo, az intezmenyek esetdb en az intezmenyvezeto felelos.

(2) Az Onkorm6nyzat
gondoskodik.
gondoskodni.

a belso ellenorzds kialakit6s6r6l kiilso szolg6ltat6 kozremrik6d6s6vel
A megfelel5 mrikcidtet6srol ds a fiiggetlensdg biztoiit6s6r6l a jegyzo kciteles

8. g 2{16 6s vegyes rendelkez6sek

(l)

Ezarendelet 2019. mtucius 13. napjrin l6p hatilyba.

A rendelet

AaAm Lfszl6 slc

jegzflkanw mettcktact kdpezi

Alexa Ilona slc

polgimester
A kivonat hiteles:
Bodrogkisfalud, 2019. mdrcius

mellchrete jeren

aljegzd

2 1.

