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Ágasegyháza Község Önkormányzata  

1/2016.(I.26) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről 

 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 111. §. az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. tv. 23-24.§., figyelemmel az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

rendelkezéseire, az önkormányzat és intézményei 2016.évi költségvetéséről és a 

gazdálkodás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

 

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzata és annak 

szerveire, továbbá az Ágasegyháza Község Önkormányzata által alapított és 

fenntartott költségvetési szervekre.  

 

Az önkormányzat költségvetése 

 

 

2.§. (1) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az 1. sz. 

mellékletben foglaltak alapján Önkormányzat 2016.évi költségvetésének: 

1. Bevételi főösszegét     196.240 ezer forintban, 

ezen belül: 

a.) Működési bevételek 

 Intézményi működési bevételek    22.375 ezer forint 

 Önkormányzatok működésének támogatásai127.266 ezer forint 

 Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek   30.198 ezer forint 

 Egyéb működési bevételek     12.853 ezer forint 

b.) Felhalmozási bevételek 

 Egyéb felhalmozási bevételek       3.548 ezer forint, 

 

2. Kiadási főösszegét      196.240 ezer forintban, 

ezen belül: 

a.) Működési kiadások 

 Személyi juttatások       66.981 ezer forint 

 Munkaadót terhelő járulékok     17.714 ezer forint 

 Dologi kiadások       73.428 ezer forint 

 Egyéb működési kiadások     17.847 ezer forint 
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b.) Felhalmozási kiadások 

 Beruházási kiadások        6.780 ezer forint 

 Felújítási kiadások        11.640 ezer forint  

 Tartalék            1.850 ezer  

forintban állapítja meg. 

 

 

(2) Az Önkormányzat az Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét 36.976 ezer Ft-ban határozza meg, az általa 

biztosított 36.976 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2.sz.melléklet) 

 

(3) Az Önkormányzat az Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda 

költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 50.460 ezer Ft-ban határozza 

meg, az általa biztosított 39.321 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 

(3.sz. melléklet) 

.  

(4) Az Önkormányzat a Mohácsy Ferenc Faluház –IKSZT Szociális Gondozási 

és Sportolási Központ költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 14.227 

ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 13.291 ezer Ft intézményi 

finanszírozással együtt. (4.sz. melléklet)  

 

(5) Az Önkormányzat az intézmények engedélyezett létszámát – szakmai és 

üzemeltetési foglalkoztatottak szerinti bontásban – 5. sz. mellékletben foglaltak 

szerint határozza meg, az 5/a sz. melléklet tartalmazza továbbá a 

közfoglalkoztatottak létszámadatait. 

 

(6) Az Önkormányzat a 2016. évi felhalmozási kiadásait a 6. sz. mellékletnek 

megfelelően, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 6/a. sz. 

mellékletnek megfelelően, a Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT felhalmozási 

kiadásait a 6/b. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.   

 

(7) Az Önkormányzat úgy dönt, hogy 2016. évben ha szükséges, külső forrás 

(likvid - munkabér hitel) igénybevételét engedélyezi. A hitel felvételéről 

esetenként és szükség szerint dönt.   
 

A 2016.évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásának szabályai 

 

 

3.§. (1) Az Önkormányzat a költségvetést (bevételek beszedését, kiadások 

teljesítését) a Költségvetési törvény, az Államháztartási törvény és annak 

végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az Önkormányzat Szervezeti Működési 

Szabályzata, valamint a jelen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően 

hajtja végre az általa alapított és fenntartott költségvetési intézményei útján. 
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(2) Ágasegyháza Község Önkormányzata a 2016.évi költségvetésről szóló ezen 

rendeletét szükség szerinti időközönként, de legkésőbb 2017. január 31-ig – 

2016.december 31-i hatállyal- módosítja. 

 

(3) Ágasegyháza Község Önkormányzata a 2016.évi költségvetése kiemelt 

előirányzatai tekintetében előirányzat módosítási jogkörét fenntartja. 

 

(4) Az Önkormányzat évközi többletbevételit tartalékba kell helyezni, 

felhasználásáról szükség szerint a testület dönt. 

 

(5) Az Önkormányzat vagyonának hasznosításáról az önkormányzat 

vagyonrendeletének megtartásával a testület dönt. 

 

(6) Az év közben keletkező szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő tartós 

lekötéséről szükség szerint a testület dönt. 

 

(7) Az évközben esetlegesen képződő általános és céltartalék összegének 

felhasználásáról a testület dönt.  

 

(8) Az évközben kialakuló esetleges hiány finanszírozásával kapcsolatosan a 

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy (likvid hitel) munkabérhitel 

felvétele esetén a Képviselő- testület nevében eljárjon. 

 

(9) A tárgyévi plusz további 3 évi költségvetési előirányzatok várható alakulását 

a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő – testület. 

 

Záró rendelkezések 

 

4.§. (1)  E rendelet 2016. január 26. napján lép hatályba, rendelkezéseit 

2016.január 1-től kell alkalmazni, és 2016. december 31. napjával hatályát 

veszti. 

 

(2) A Képviselő-testület – az Áht. 25. § rendelkezései alapján – felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy 2017. január 1-jétől a 2017. évi költségvetési rendelet 

hatályba lépéséig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat 

időarányosan teljesítse. 

 

 

 

 

              (:Füredi János sk.:)             (:dr. Fazekas István sk.:) 

  Ágasegyháza Község Polgármestere        Ágasegyháza Község Jegyzője 


