Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Pirtó Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)
Pirtó 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:
Költségvetés címrendje
1.§
Pirtó Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó
szerve Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH). Az
önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs, az
igazgatási feladatokat a KÖH látja el. A Közös Hivatal költségvetése a KÖH székhely
önkormányzat, azaz Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetésében jelenik meg.
Az önkormányzat önállóan működő közszolgáltató költségvetési szervei:
Vackor Óvoda (a továbbiakban: Óvoda),
A költségvetés fő összegei
2.§1
Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai mérlegét az 1. melléklet rögzíti, melynek
alapján a Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
Költségvetési bevétel
aa) működési költségvetési bevétel
ab) felhalmozási költségvetési bevétel
Költségvetési kiadás
ba) működési költségvetési kiadás
- személyi juttatások
- járulékok
- dologi és egyéb folyó kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési kiadások
bb) felhalmozási költségvetési kiadás
- beruházási kiadások
- felújítási kiadások
1.

Módosította a 11/2016.( XII.16.) önkormányzati rendelet

150.247.626 Ft
136.647.626 Ft
13.600.000 Ft
153.261.455 Ft
128.514.047 Ft
54.028.726 Ft
11.641.348 Ft
37.522.384 Ft
3.156.440 Ft
22.165.149 Ft
24.747.408 Ft
9.092.646 Ft
15.654.762 Ft

Finanszírozási kiadások
- működési célú
- felhalmozási

1.528.217 Ft
791.009 Ft
737.208 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

-4.542.046 Ft

Bevételi főösszeg
Kiadási főösszeg
összegben állapítja meg.

154.789.672 Ft
154.789.672 Ft

A képviselő-testület a -4.542.046 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
egyrészt külső forrásból 737.000 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel, illetve 3.805.046 Ft
előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
3. §
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt.
Költségvetési főösszegek részletezése
4. §
(1) Az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és
kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit és költségvetési
kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2a.-2b. számú
mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési
szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban az 3a.-3b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési
szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt
előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 8a.-8b.
számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
A 8a. számú mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok.
Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési
szervek alapító okiratában szereplő feladatok.
A 8b. számú melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint
önként vállalt feladatok.

(5) Pirtó Község Önkormányzata 2016. évi állami támogatás előirányzat tervezetét az 4.
számú melléklet tartalmazza.
(6) Pirtó Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi beruházási és felújítási
előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Pirtó Község Önkormányzatának 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének
előirányzatait csoportonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
(8) Pirtó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését
évenkénti bontásban és összesítve a 7. számú melléklet tartalmazza.
(9) Pirtó Község Önkormányzata 2016. évi összevont előirányzat felhasználási ütemtervét a 9.
számú melléklet tartalmazza.

IV.
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
(1) A Képviselő-testület által megállapított helyi adók (iparűzési adó, magánszemélyek
kommunális adója, telekadó) mértéke az előírt rendelkezések, valamint az adóalanyok
teherbíró képességének figyelembevételével kerültek megállapításra az önkormányzat
működőképességének biztosítására.
6. §.
(1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a
költségvetési törvény, az ÁHT., az ÁHT végrehajtási rendelete., a Szervezeti és működési
szabályzat, valamint e rendelet előírásainak és követelményeinek megfelelően hajtja végre a
Közös Hivatal útján.
(2) A Képviselő-testület e rendeletét a központi pótelőirányzatok és a Közös Hivatal általi
előirányzat-módosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
Egyébként a Képviselő-testület minden, a költségvetést érintő döntésekor a rendeletet
módosítani kell.
(3) A polgármester a jogszabályi előírások szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a
költségvetés helyzetéről.
(4) A költségvetési évben keletkezett többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetmények, illetőleg a
munkabérek határidőben történő kifizetését munkabérhitel felvételével biztosítsa.
(6) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a
képviselő-testület dönt.
(7) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat, illetve költségvetési
szervének tartozásállománya hat hónapon keresztül eléri a 3 millió forintot.

(8) Pirtó Község Önkormányzata az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4)
bekezdés c) pontja alapján közvetett támogatást nem nyújt:
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének
összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének
összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség összege, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
(9)2 A Képviselő-testület 0 Ft általános tartalékot képez.”
(10) Az önkormányzat jelenleg hitelállománnyal nem rendelkezik. Amennyiben az évközben
felmerülő esetleges likviditási gondok enyhítése érdekében tárgyéven belüli lejáratú hitel
felvétele válik szükségessé, annak felvételéről a képviselő-testület külön határozatban dönt.

V.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)E rendelet rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Pirtó, 2016.február 25.

Nagy Ferenc
polgármester

Komlósné Dr. Fekete Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége hirdetőtábláján
2016.február 26-án kifüggesztésre került.
Pirtó, 2016. február 26.
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Komlósné Dr. Fekete Anikó
jegyző

