
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2018.(II.19) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontja, 111.§ (3) bekezdés és 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5.§-ának (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, és a Tiszaalpári 

Nagyközségi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 
 

 
2. A költségvetés főösszege 

 
2.§ (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének 

 
- bevételi főösszegét                601 157 e Ft-ban 
- kiadási főösszegét             1 269 590 e Ft-ban 
- költségvetési hiány összegét      668 433 e Ft-ban  

 
állapítja meg (9. sz. melléklet). 
 

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az 
alábbiak szerint hagyja jóvá (9. sz. melléklet): 

 
A hiány belső finanszírozására szolgáló 

 működési célú pénzmaradvány igénybevétele  94 100 e Ft 
 felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele          574 333 e Ft 

 
 

3. A helyi önkormányzat költségvetése 
 

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetését jelen 
rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint 621 406 e Ft bevétellel és 621 406 e Ft 
kiadással hagyja jóvá. 
 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. sz. 

mellékletének részletezése szerint 574 333 e Ft bevétellel és 574 333 e Ft kiadással hagyja 
jóvá. 



4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 
 

4.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését 0 e Ft működési 
bevétellel, 73 126 e Ft működési kiadással, 200 e Ft felhalmozási kiadással és 73 326 e Ft 
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. 
 
 

5. A Gondozási Központ költségvetése 
 

5.§ A Képviselő-testület a Gondozási Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv 
2018. évi költségvetését 32 023 e Ft működési bevétellel, 80 050 e Ft működési kiadással, 
48 027 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének 
részletezése szerint. 
 
 

6. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 
 

6.§ A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő 
költségvetési szerv 2018. évi költségvetését 0 e Ft működési bevétellel, 100 783 e Ft 
működési kiadással, 250 e Ft felhalmozási kiadással és 101 033 e Ft 
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. 

 
 

7. A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése 
 

7.§. A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, mint 
önállóan működő költségvetési szerv 2018. évi költségvetését 41 828 e Ft működési 
bevétellel, 95 674 e Ft működési kiadással, 3553 e Ft felhalmozási kiadással és 57 399 e Ft 
intézményfinanszírozással jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint hagyja jóvá. 

 
 

8. Normatív állami támogatások 
 

8.§ Az önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése 
jelen rendelet 7. sz. mellékletében található. 
 
 

9. Tartalék képzése 
 

9.§ A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben 
- általános tartalék címén 27 659 eFt 
- céltartalék címén 7 061 eFt 
Összesen: 34 720 eFt 

 összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról, és felhasználásáról a 
Képviselő-testület jogosult dönteni. 

 
 
 
 
 



10. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma 
 

10.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 
által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

Önkormányzat 13,50 fő 
 Településüzemeltetés 10,50 fő 
     közfoglalkoztatott 12,50 fő 

 Közművelődés 1,00 fő 
 Egészségügyi alapellátás 2,00 fő  
 Jogalkotás                                                          1,00 fő 

Polgármesteri  Hivatal                                           16,50 fő 
 Gondozási Központ 11,50 fő 
                      közfoglalkoztatott 0,62  fő                       

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 22,00 fő 
    közfoglalkoztatott 0,44  fő 

Pejtsik Béla Könyvtár                                           10,00 fő 
                 Konyha                                                             8,00 fő 
                 Könyvtár                                                           2,00 fő 

Összesen:                                                                        74,50 fő 

közfoglalkoztatottak éves létszáma                    13,56 fő 
             MINDÖSSZESEN:                       88,06 fő 

 
  

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

11.§ (1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata az egységes költségvetését /bevételek 
beszedését, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, az 
Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban Ávr.), az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint 
jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. 
 

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a 
Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre 
finanszírozási ütemterv készült. (8. sz. melléklet) 

 
(3) A 2018. évi feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás igényléséhez a 

költségvetési szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3%-osnál nagyobb mértékű eltérése 
esetén, amikor az Önkormányzatot büntető kamat terheli, a költségvetési szerv vezetőjének 
felelősségét meg kell vizsgálni. 

 
(4) A költségvetési szervenként megállapított kiemelt előirányzatok között az intézmények 

által módosítás, átcsoportosítás nem hajtható végre, ezen módosításokat, átcsoportosításokat – 
előterjesztés alapján – a Képviselő-testület e rendeletének módosításával engedélyezheti. 
 

(5) A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, 
nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden 
esetben szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata. Ezen igényekkel 



kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi döntést 
követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése az Polgármesteri Hivatal feladata. 
 

(6) A rendeletben meghatározott felhalmozási kiadásokon kívül további felhalmozási cél 
meghatározására csak a Képviselő-testület egyedi elbírálása alapján kerülhet sor. 

 
(7) A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ 

az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek. A beszerzések kizárólag a 
költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények 
költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület előzetesen dönt. 

 
 (8) A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az Áht. 24.§ (4) 

bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak: 
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege /9. sz. melléklet/. 
b) a közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, 
mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /11. sz. melléklet/. 
c) előirányzat felhasználási ütemterv /10. sz. melléklet/. 

 
(9) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat által fenntartott 

költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti 
kiadási előirányzatának 10 %-át. 

 
(10) A Képviselő-testület a tartalékok (cél, illetve, általános tartalék, és a tervezett 

intézményi maradvány) terhére történő átcsoportosítás jogát magának tartja fenn. 
 
(11) Előzetes előirányzat-módosítás nélkül teljesíthetők azon nem tervezett kiadások, 

melyet jogszabály kötelezővé tesz, vagy annak megtérítéséről intézkedik, de az ezeknek 
megfelelő előirányzat-módosításokat mielőbb kezdeményezni szükséges. 

 
(12) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és 

kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, a jogszabályokban foglaltak és a 
megkötött megállapodás szerint előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 
(13) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási és átcsoportosítási kérelmét, a kérelem 

megalapozottságának felülvizsgálata után, a polgármester szükség szerint, de legkésőbb a 
zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésén 
terjeszti a Képviselő-testület elé, amely ez alapján dönt az előirányzat módosításról. 

 
(14) A Képviselő-testület – ha az érdemi döntést igényel – legalább félévenként – adott év 

június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) 
– dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 

 
(15) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület állapítja meg. A 

Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványával szabadon rendelkezhet. 
 
(16) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet 

illetve a tartalék a számlavezető pénzintézeti lekötés, és értékpapír vásárlás útján befektethető, 
mellyel kapcsolatos döntési jogkört a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 

 



(17) A Pejtsik hagyatékból képzett tartalék előbbiek szerinti pénzintézeti lekötésének 
bonyolításával a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel. 
  

 
Záró rendelkezés 

 
 

12.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
                       
 
 
                 dr. Vancsura István                                             Dr. Menyhárt Anett 
                      polgármester                                                             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


