Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2017 (II. 23.) r e n d e l e t e
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV.törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat bizottságaira, és a Polgármester
Hivatalra terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
(1) A Képviselő- testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetését
167.003.992 Ft Költségvetési bevétellel
476.573.559 Ft Költségvetési kiadással
309.569.567 Ft Költségvetési egyenleggel
Ebből működési
17.364.458 Ft
felhalmozási 292.205.109 Ft
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 309.569.567 Ft hiány fedezetének biztosítását
belső finanszírozással, az előző év költségvetési maradvány igénybevételével kíván
finanszírozni.
3.§
(1) Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésében a költségvetési bevételi
főösszeg forrásonkénti, a költségvetési kiadási főösszeg jogcímenkénti megoszlását
önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait
a rendelet 1.1. melléklete tartalmazza.
(2) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 melléklet részletezi.
Felhalmozási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 2.2. melléklet részletezi
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok , kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti

bontásban az 1.2 melléklet részletezi.
(4) A Beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 3.melléklet, a felújítási
kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit jogcímenként a
képviselő-testület a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
4.§
2.§ -ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési
szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak
létszámát a 5.1., 5.1.1., 6.1., 6.1.1. melléklet szerint határozza meg.
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat tartalékalapját 86.029.201 Ft összegben határozza
meg.
6.§
Az önkormányzat 2017. évben közvetett támogatást nem nyújt.
7.§
Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs.
8.§
Az önkormányzat 2017.évi mérlegét a 7.melléklet , az előirányzat felhasználási ütemtervét a
8.melléklet tartalmazza.
9.§.
.
Az önkormányzat 2017.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait
tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11.§
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(4) 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.
(5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a
tárgynegyedév utolsó napjáig , de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét.
(6) A képviselő-testület a költségvetési tartalékkal rendelkezés jogát saját magának
fenntartja, másra át nem ruházza.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében
a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
12.§.
(1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában asz
illetményalap 2017. évben 50245 Ft. Az illetmény kiegészítés mértéke a köztisztviselő
alapilletményének 15 %-a.
(2) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a költségvetési
törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő cafetéria juttatást, valamint havi bruttó 1.000
Ft bankszámla-hozzájárulás összegét , valamint egy havi illetménynek megfelelő juttatást
a költségvetés biztosítja.
Záró rendelkezések
13.§
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január
1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő 15
napig tartó kifüggesztésével gondoskodik
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

A rendeletet kihirdetem:
Nyírbogdány, 2017. 02. 23

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző

