Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetésről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (4)
bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, továbbá
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, a szervezeti és
működési szabályzatról szóló 9/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletének, I. rész 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak szerveire, az
önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, a támogatások tekintetében
mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre, akik önkormányzati költségvetési támogatásban
részesülnek.
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott
ügylet,
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének
változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és
növelésével végrehajtott módosítás,
c) előirányzat-módosítás: a jóváhagyott kiadási előirányzat csökkentése vagy
növelése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése
mellett,
d) likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a
pénzforgalmi (fizetési) számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is,
e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez
kötötten történő korlátozása, felfüggesztése
(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített
megjelölése:
a) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény,
b) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
c) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011
(XII.31.) Korm. rendelet
d) Költségvetési törvény: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény,

e) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
f) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
Törvény
g) Mt.: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
h) Kttv.: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény
i) Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Seregélyesi Polgármesteri Hivatal (8111 Seregélyes, Széchenyi u.5.)
b) Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ (8111 Seregélyes, Széchenyi
u.1.)
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek címet alkotnak a következők
szerint:
1. Seregélyesi Polgármesteri Hivatal
2. Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetése
4. § A képviselő-testület, az önkormányzat 2019. évi költségvetésének:
a) bevételi főösszegét: 955.000.000 Ft-ban, ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét: 398.990.969 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 556.009.031 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét: 955.000.000 Ft-ban, ezen belül:
ba) működési költségvetési kiadását: 371.921.000 Ft-ban, ezen belül:
1. személyi jellegű kiadások: 134.600.000 Ft-ban,
2. munkaadókat terhelő járulékokat: 25.000.000 Ft-ban,
3. dologi jellegű kiadásokat: 121.900.300 Ft-ban,
4. működési célú pénzeszköz átadás: 80.399.800 Ft-ban,
5. önkormányzat által folyósított ellátást: 9.700.000 Ft-ban,
6. működési célú tartalékát: 321.200 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 583.079.000 Ft-ban, ezen belül:
1. beruházások előirányzatát: 236.829.000 Ft-ban,
2. felújítások előirányzatát: 95.250.000 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát: 27.069.969 Ft-ban, ezen belül:
ca) működési költségvetési hiányát: 0 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát: 27.069.969 Ft-ban,
d) költségvetési többletét: 27.069.969 Ft-ban, ezen belül:
da) működési költségvetési többletét: 27.069.969 Ft-ban,

db) felhalmozási költségvetési többletét: 0 Ft-ban,
e) előző év tervezett maradványát: 270.009.031 Ft-ban,
f) általános tartalékát: 0 Ft-ban,
g) működési cél tartalékát: 3210.200 Ft-ban,
h) felhalmozási cél tartalékát: 251.000.000 Ft-ban, ezen belül:
ha) felújítási céltartalékát: 0 Ft-ban,
hb) beruházási cél tartalékát: 251.000.000 Ft-ban,
állapítja meg.
5. § A képviselő-testület:
(1) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiemelt bevételi és kiadási
előirányzatai jogcímeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá,
(2) a 2019. évi költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési
kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások
egyenlege szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá,
(3) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének költségvetési bevételi előirányzatait
és költségvetési kiadási előirányzatait, ezen belül a működési bevételek és működési
kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok
szerinti, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási
feladatok szerinti bontásban a 3; 7 és 12. melléklet szerint hagyja jóvá
(4) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének
költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt
előirányzatok szerinti, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4-5 és 8-9.melléklet szerint hagyja
jóvá.
(5) a 2019. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht. 6. § (7)
bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat:
a) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása
tekintetében 0 Ft
b) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
tekintetében 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) az (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a
költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat
és finanszírozási kiadási előirányzatokat bevételeket nem állapít meg.
(7) a 2019. költségvetési év tekintetében fejlesztési célokat, amelyek
megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet
megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem állapít meg.
(8) a 2019. évi, a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló
kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a
garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját

bevételeket a (7) bekezdésben valamint 7.§-ban foglaltakra tekintettel nem állapít
meg.
6. § A képviselő-testület:
(1) a kiemelt beruházások, felújítások kiadásait az önkormányzat és költségvetésis
szervei tekintetében a 11. melléklet szerint hagyja jóvá,
(2) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát a 12. melléklet szerint
állapítja meg,
(3) az önkormányzati támogatások, kölcsönök bevételei előirányzatot a 13. melléklet
szerint állapítja meg,
(4) az önkormányzati támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadási
előirányzatot a 14. melléklet szerint hagyja jóvá,
(5) a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
kiadási előirányzatot a 15. melléklet szerint hagyja jóvá,
(6) az irányító szervi támogatások kiadási előirányzatot a 16. melléklet szerint hagyja
jóvá,
(7) az általános- és céltartalékok előirányzatot a 17. melléklet szerint hagyja jóvá,
(8) az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi állományi létszámkeretét
a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A Költségvetési gazdálkodás
8. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos
hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület
gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök
törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról
való döntés jogát.
(3) A polgármester az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000.000,- Ft értékhatárig
dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
9. § (1) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek
követeléséről lemondani csak jogszabályban meghatározott esetekben és módon
lehet.
(2) az Nv.tv. 11.§ (16) bekezdése alapján az Önkormányzat tekintetében előírt
versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió
forintot meghaladja.
(3) A 2019. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a
saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel –, előirányzaton belül vállalható.
Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a
kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség
időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak
maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

10. § (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező
többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
(2) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület
negyedévenként maximum 1.500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a
polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A felhasználással
kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.
11. § (1) E rendelettel megállapított rendezvénykeret, az önkormányzati, a lakosság
kulturált szabadidő eltöltéséhez kötődő rendezvények, ünnepi megemlékezések
finanszírozására, továbbá az önkormányzat menedzselésére használható fel.
(2) A rendezvény keretet a semlegesség elve alapján, politikai, pártpolitikai,
választási jellegű elemeket, cselekményeket tartalmazó rendezvény finanszírozására
nem használható fel, jellege egy személy, vagy érdekcsoport részére nem sajátítható
ki.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével és azok
maradéktalan betartásával, a keret felhasználása tekintetében történő
kötelezettségvállalásokra a polgármester jogosult és köteles azonnali hatállyal a rend
fenntartásáról gondoskodni, amennyiben a (2) bekezdés szerinti cselekmények
jutnak tudomására, valamint intézkedni a rendezvények rendbontás nélküli
lefolytatásának biztosításáról.
12. § (1) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Ávr.-ben
meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok
egymás között átcsoportosíthatók.
(2) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az
Ávr. 36. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint és a 35. § szerint jóváhagyott
többletbevétellel megemelheti és a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a
kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. A
Képviselő testület értékhatárhoz kötött előzetes engedélyt adhat a többletbevétel
felhasználásához. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat
módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok
működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett
költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton
megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt
kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú
átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain
megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez
kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű
módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai
kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az
eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét
felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok
módosítását követően.
(7)
A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról
és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a
következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
13. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását –
figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a
feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben
biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől
eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási
előirányzatát – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolja, csökkenti, vagy töröli.
(3) A zárolás nem vonatkozik:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével
megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) a célhoz kötött központi költségvetési támogatással meghatározott személyi
juttatások és járulékaik, továbbá a dologi kiadások finanszírozásához
szükséges önkormányzati támogatás,
c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével
megvalósuló beruházások, felújítások, továbbá
d) a szociális jellegű települési támogatások
előirányzataira.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított
döntési körükbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek
között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és
a kiadások teljesítésére. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek
az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak
megfelelően kötelesek kialakítani.
(2) Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért a
költségvetési szerv vezetője felelősséggel tartozik.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel
jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak.
(4) A költségvetési szervek az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, és
összességében a költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem
léphetik túl.
4. Támogatások, juttatások
15. § (1) Az önkormányzat általi civil szervezetek költségvetési támogatására az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 3/2015.(IV.1.)
önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számára számadási
kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű

felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére
visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a
felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott
szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre
nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is
jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett
támogatás visszafizetésére.
16. § (1) E rendeletben nem szereplő, egyedi támogatások megállapítására,
folyósítására kizárólag támogatói megállapodás vagy megállapítói határozat alapján
kerülhet sor. A megállapodásban vagy határozatban rögzíteni kell: a támogatás
összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az éves elszámolási
kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási
kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás esetén a
következményt.
(2) A támogatott kérésére a támogató az elszámolási határidőt egy alkalommal
meghosszabbíthatja.
(3) Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a
felhasználást igazoló bizonylat másolatok őrzéséről a Polgármesteri Hivatal
Költségvetési és Vagyongazdálkodási Irodája gondoskodik.
(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a
rendelkezésre bocsátott támogatással megegyezően, határidőben felhasználták.
(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott
pénzeszközt nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles a
folyósító számlájára visszautalni.
(6) Az elszámolási kötelezettséget határidőre nem teljesítő szervezet, személy
részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható.
17. § (1) A képviselő-testület, az önkormányzattal a Kjt. valamint az Mt. hatálya alá
tartozó jogviszonyban állók részére előirányozza és biztosítja a képviselő-testülettel
foglalkoztatási jogviszonyban állók egyes juttatásainak szabályzata szerinti
munkaruha továbbá az egyéni védőeszköz ellátásának forrásait.
(2) A képviselő-testület az alapfokú egészségügyi ellátásban alkalmazottak részére,
2019. évre, egészségügyi körzetenként a feladatellátáshoz igénybe vett saját
gépjármú költségelszámolás tekintetében maximum elszámolható költséget,
havonta:
a) az 1. védőnői körzet tekintetében: 16.000,- Ft
b) a 2. védőnői körzet tekintetében: 20.000,- Ft
c) a 2. háziorvosi körzet tekintetében: 25.000,- Ft
összegben ismer el és engedélyez.
(3) A képviselő-testület az önkormányzattal a Kjt. valamint az Mt. hatálya alá tartozó
foglalkoztatási jogviszonyban állók részére személyenként, adók és járulékok nélkül
számított 100.000.-Ft összegben biztosít cafetéria keretet
(4) Az önkormányzattal a Kjt hatálya alá tartozó, az önkormányzati költségvetési
szerv tekintetében a Kttv. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló
jogviszonyban állók tekintetében, a költségvetési törvény 60.§ (5) bekezdésében

meghatározott, az egy foglalkoztatottnak havonta járó bankszámla-hozzájárulás
mértéke 1000 forint.
(5) A Kttv. hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók
tekintetében, a közszolgálati etikában, elvárásokban meghatározott kulturált
megjelenést biztosító munkavégzéshez kapcsolódó ruházat beszerzésének mértéke
a cafetéria keretként meghatározott összeg 50%-a.
(6) A (4)-(5) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.
5. Egyéb rendelkezések
18. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 15.§
(3) bekezdése alapján, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége:
d) Koporsós temetés esetén: 170.000,- Ft
e) Urnás temetés esetén: 150.000,- Ft
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2019. január 1. napon lép hatályba.

Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2018. december 21.
Horváth Károly
Jegyző

