IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018.(III.01.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséről
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ipolyszög Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1.§
A Rendelet célja, hogy a Képviselő-testület 2018. évi előirányzatait és költségvetési gazdálkodásának
szabályait meghatározza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
(1) A Képviselő-testület Ipolyszög Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének főbb egyenlegeit
az alábbiak szerint állapítja meg:
2018. évi előirányzat
1. Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN

63 870

2. Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN

63 870

3. Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül

31 241

4. Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül

36 380

5. Működési költségvetés egyenlege(3.-4.)

- 5 139

6. Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül

7 129

7. Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül

27 490

8. Felhalmozási költségvetés egyenlege(6.-7.)

- 20 361

9. Költségvetés összesített egyenlege(5.+8.)

- 25 500

10. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel

5 139

11. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

20 361

12. Belső finanszírozás összesen(10.+11.)

25 500

13. Működési célú finanszírozási bevételek

0

14. Működési célú finanszírozási kiadások
15. Működési célú finanszírozás egyenlege(13.+14.)

0

16. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek

0

17. Fejlesztési célú finanszírozási kiadások
18. Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege(16.+17.)

0

19. Külső finanszírozás összesen(15.+18.)

0

20. Finanszírozás összesen(12.+19.)

25 500

Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontását a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megosztását a
Rendelet 2/1.,2/2.,2/3.,2/4. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület
(3) Az állami támogatásból származó bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza, melyben elkülönítetten
kimutatásra került a központi költségvetés fejezeti tartalékából, a működőképesség megőrzése érdekében
megigénylésre kerülő kiegészítő állami támogatás.

3.§
Az átlagos statisztikai állományi létszámot a 2/2. számú melléklet mutatja.
4.§
A Képviselő-testület a működési és tőkejellegű bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztatási jelleggel –
mérlegszerűen a 3.,4. számú melléklet szerint határozza meg.
5.§
A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai,
valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 1. számú melléklet tartalmazza.
6.§
Az önkormányzat saját bevételei összegének kimutatását 2018-2021. évekre a 7. számú melléklet tartalmazza.
7.§
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegeit 20182021. évekre a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
8.§
Az önkormányzat által közvetetten nyújtott támogatásokat a 6.számú melléklet mutatja be jogcímenként a
2016-2017. évben nyújtott, illetve a 2018. évre várható adatok szerint.
9.§
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9.
melléklet szerint irányozza elő.
10.§
(1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a jogszabályoknak és a helyi erőforrásoknak megfelelően
betervezett bevételek az önkormányzat éves szintű működőképességét nem biztosítják.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklete szerinti
fejezeti tartalék keret terhére az önkormányzat működőképessége megőrzésére, vagy egyéb feladatainak
ellátását veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás iránti pályázati igényt nyújtson be.
Az önkormányzati költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, módosításával,
teljesítésével illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
11.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését csak e rendeletének módosításával változtathatja
meg.
(2) Az általános tartalék 1 000 eFt összegű 2018. évi előirányzata az év közben jelentkező többletfeladatokra,
illetve előre nem látható kiadásokra fordítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12.§
(1) A felhalmozási kiadásokra abban az esetben lehet kötelezettséget vállalni, ha arról a Képviselő-testület
külön döntést hoz, megjelölve annak forrását is.
(2) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által
az önkormányzat részére év közben biztosított, felhasználási kötöttségű pótelőirányzat a rendelet módosítását
megelőzően is felhasználható.

(3) Költségvetési kiadást teljesíteni az Áht. 37.§ (1) bekezdése alapján csak előzetes, írásbeli
kötelezettségvállalás alapján lehet. A kötelezettségvállalás érvényességének feltétele a pénzügyi ellenjegyzés. A
hivatkozott jogszabályok be nem tartásával létrejött kötelezettségre kifizetés nem teljesíthető.
Záró és vegyes rendelkezések
13.§
E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.

Kárdási Jánosné
polgármester

Kihirdetve: Ipolyszög, 2018. március 01.
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jegyző
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