
Nagybánhegyes község  Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikke (1) bek. f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra,  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a 
következőket rendeli el. 
 

 
1. §  

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra, 
valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő költségvetési 
szervekre. Az önkormányzat nem rendelkezik költségvetési szervvel. 

 
2. § 

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés eredeti bevételi főösszegét 197 802 ezer Ft-ban, 
kiadási főösszegét197 802 ezer Ft-ban állapítja meg. 
A bevételi főösszeg 5 024 eFt fejezeti tartalékot tartalmaz. 

3. § 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forráskénti részletezését 
az 1. melléklet tartalmazza. 

4. § 
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a 
következők szerint határozza meg: 

 
       Működési kiadások előirányzata összesen:                                                   195 724 ezer Ft 
       ebből: 
            személyi jellegű kiadások                                                                 86 584 ezer Ft 
            munkaadókat terhelő járulékok                                                        23 925 ezer Ft 
            dologi kiadások                                                                                72 205 ezer Ft 
            egyéb működési kiadások                                                                 600 ezer Ft 
            szociálpolitikai kiadások                                                                   10 910 ezer Ft 

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát a képviselő-testület a 
következők szerint határozza meg: 
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:                         3 578 ezer Ft 
 
(3) Az Önkormányzat költségvetésének mellékletei: 
                 a) 1. melléklet: 2016. évi költségvetési mérleg (bevételek forrásként, kiadások kiemelt 
előirányzatként) 
                 b) 2. melléklet: 2016. évi intézményi működési bevételek, 
                 c) 3. melléklet: 2016. évi normatív támogatások, 
                 d) 4. melléklet: 2016. évi kiadások részletezve 
                 e) 5. melléklet: Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Nagybánhegyesi 
Kirendeltségének 2015. évi bevételei, kiadásai 
 

5. § 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 78 főben állapítja meg, melyből 62 
fő közfoglalkoztatott. 
(2) Az önkormányzat, valamint az alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 3. 
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

6.§ 



Az önkormányzat nem tervezett a 2016. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatot. 
 
7.§ 

Az előzetes tervek alapján az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználását követően 
az Önkormányzat működési hiánya 5 024 e Ft, amelyre működőképesség megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás került betervezésre. A Képviselő-testület a 2016. évben 
működésképességét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtatni a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékeltének 
III. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat 4. pontjában meghatározott helyi 
önkormányzatok működésképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. 
Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra 
felülvizsgálja és módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő 
támogatás iránti igény benyújtására. 
8.§ 
(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését rendeletének módosításával 
megváltoztathatja. 
(2) A Képviselő-testület e bekezdésben foglaltak, valamint az Országgyűlés, a Kormány, 
valamely költségvetési fejezet, vagy állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat miatt 
költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – legalább félévenként, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – 
módosítja. 
9.§ 
Az önkormányzatnál teljesítményhez kötött jutalom, prémium, céljuttatás címén 
teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető. 
 

10.§ 
Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli 
szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre 
céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A 
támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható. A szerződésben meg kell határozni a 
támogatás célját, az elszámolás feltételeit, módját és benyújtásának határidejét. A felhasználást 
és a számadást a Képviselő-testület Szociális és Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi és dönt annak 
elfogadásáról. 

 
11. §  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek 
beszedésére és tegyen intézkedést a jóváhagyott kiadások takarékos teljesítésére, a 
költségvetés végrehajtására, melynek során biztosítsa az önkormányzat pénzeszközeinek 
hatékony felhasználását. 
 

12. §  
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 
1-től kezdődően kell betartani. 

 
 

Nagybánhegyes 2016. február 29. 
 

 
 
 



                             Farkas Sándor                                                        Giliczó Pálné 
                              polgármester                                                               jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
Nagybánhegyes,  2016. március 1. 
 
 
 
                                            Giliczó Pálné 
                                                 jegyző 
 


