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tl20I8. (II.16.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Izsőfalv a Nagykö z sé g Önkormán y zatának Képvi s e l ő -te stül ete az Alaptörvény 3 2. cikk
(2) bekezdésében méghatfuozott eredeti jogalkotói hatásköréber:, az Alaptörvény 32.

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

1. A rendelet hatáIya

1.§

A rendelet hatáIya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a Rudabányai Közös
Önkormányzati Hivatal Izsófalvai Kirendeltségére és az önkorményzat kányítása a|á

tartoző költségvetési szervre (intézményre) terjed ki,

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A képvisető-testület az önkormá nyzat2018. évi költségvetését:

496 068 755 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

. 496 068 755 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással
0 Ft Költségvetési és finanszírozásí egyenleggel

áIlapítjameg.1

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá
a ftnanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, á|Iatrigazgatási feladatok szerinti
bontásban az ],2., ].3., ],4. mellékletek szerint áI|apítlameg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszeni
bemutatását önkormányzati szintena 2.]. és a 2.2. melléklet részletezi,.

'A 8/zotg. (IX.26.),11/20l8. (XI.21,) és a2l20l9.(IY.26.) önkormányzati rendeleteknek megfelelő
módosításokkal.



(5) A működési hiany belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző
év költségvetési maradványának felhasznáIását, továbbá egyéb működési célú
támogatás igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetósét részletesen a
következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből szérmaző tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet
tartalmazza

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az
5. melléklet részletezi,2018,. évi új, adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem
határozmeg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6, melléklet szerint hatátozzameg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a
7. melléklet szerint részletezi. 

.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez valő hozzájarulást a 8. melléklet
szerint hagyja jővá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkorményzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlásái", és az éves (engedélyezett) létszém
előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként a 9.]., 9,].]., 9.],2., 9,].3,, 9.2., 9,2.]., 9,2.2., 9.2.3. mellékletek
szerinthatározzameg.

(8) Az Önkgrmányzat a kiadások között sem általános, sem céltartalékot nem á||apít
meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§

(1) Az önkormányzatí szintű költségvetés végrehajtásáért - különösen a finanszirozási
bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatban - a polgármester, a könywezetéssel
kapcsolato s feladatok e|látásáért a j e gy ző a felelő s.

(2) Az Önkormányzat gazdá|kodásanak biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdáIko dás s zab ály s zerűs é g éért a po l g árme ster fel e l ő s.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészitő tétmogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.



(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességú elismert
tartozásáIlományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti
kiadási előírányzatának l}oÁ-átvagy a szátzötven millió forintot, azirányítő szery a
költsé gvetési szervhez önkormány zatí biztostj elöl ki.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja.

5. Az e|őirányzatok módosítása

5.§

(l) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előir ány zatok közötti átc soporto sításról a képvi sel ő-te stület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előkányzatai saját hatáskörben
módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A
polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról
a Képviselő-testületet 3 0 napon belül táj éko ztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
azonban az rrem irányulhat a személyi juttatások előiranyzatának növelésére,
kivéve, ha az irányitő szerv azt engedélyezi az előirányzatok jőváhagyásakor még
nem ismert j ogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tewezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testület et té$ékoztatja.

(5) 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 önkorrnőnyzatot érintő módon - ahozzájárulások, támogatások előirányzataít
zátolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
képviseld-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jővzhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő
és gazdáIkodó költségvetési szery, valamint a munkamegosztási megállapodásban
foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles
betartani. Az előírányzattűIlépés fegyelmi felelősséget von maga után,

6. A gazdálkodás szabályai

6.§

(1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előitényzatai
felett az intézmény vezetője e|őirányzat-felhasználási jogkönel rendelkezik.

(2) 
^költségvetési 

szerv vezetője köteles belső szabályzatbanrőgzíteni a működéshez,
gazdá|kodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatároző szabáIyokat, a

mindenkor érvényes központi szabáIyozás figyelembe vételével, illetve a szükséges



módosításokat végrehajtani. A szabáIyozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkorí intézményv ezetőt terheli.

(3) A Rudabányai Közös Önkormányzati
évközi előirényzat-módosításokról a
naprakész nyilvantartást vezetni.

Hivatal, valamint a költségvetési szerv az
jegyző által elrendelt formában kötelesek

(1)

(2)

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul ffi€g, melynek \étrehozásáért, működtetésért és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében
az intézményvezető felel ő s.

Az Önkorményzat a belső ellenőrzés kialakításárőI a Kazincbarcikai Kistérségi
Társulás Belső Ellenőrzési Csoportj a űtjan gondoskodik. A megfelelő
múködtetésről és a fi.iggetlenség biztosításárőI a jegyző köteles gondoskodni.

8. Zárő és vegyes rendelkezések

8.§

követő napon Iéphatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-Ez a rendelet a kihirdetést
től kell alkalmazni.lvl Nvll 
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