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Mátételke község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

egységes szerkezetben 

 

 

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), 

f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, a 2011. évi CLXXXIX törvény alapján kapott 

felhatalmazás alapján, figyelembe véve Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. C. 

törvényt, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt, 

Mátételke Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 

  

  

  

1.§ 

 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

 

 

A rendelet célja Mátételke Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése - mint az 

önkormányzat gazdálkodási alapja- egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, 

áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. 

Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a 

kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével- azok 

felhasználásának jogosultságát jelentik. 

 

2.§. 

 

(1)1 Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét (módosított előirányzat) 

132.661.356.- forintban állapítja meg. A költségvetési egyenleg 0. 

 

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat 2016. évi 

         a) Működési bevételek                                                    5.105.717.-    Forint 

              

         b) Közhatalmi bevételek                                                    2.868.000.- Forint 

              

         c ) Önkormányzat működésének és ágazati                  

              feladatainak támogatás                                                25.092.181.- Forint 

 
1 Módosította a 3/2017.(III. 16.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2017. március 15-től. 
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         d) Támogatásértékű bevételek 

                                                              működési                       57.479.279.- Forint                       

                                                           felhalmozási                    3.556.000.- Forint               

         e) Felhalmozási célú  bevételek 

             magánszemélyek kommunális adója                                  808.000.- Forint 

                                                               

      f) Finanszírozási bevételek (Áht. belüli megelőlegezés)        956.959.- Forint           

         g) finanszírozási bevételek: belső finanszírozásra  

             (előző évi várható maradvány) 

                                                             működési                          5.753.000.- Forint     

                                                             felhalmozási                        192.000.- Forint     

 

 

(4) a) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

Az önkormányzat 2016. évi kiadási főösszege:   100.854.177.- Forint 

Működési kiadásai összesen:        96.298.177.- Forint 

Személyi juttatások:         38.232.426.- Forint 

 

mely tartalmazza, e rendelet 7. mellékletében felsorolt 3 fő főállású dolgozó havi 8.000.- Ft és 1 

fő részmunkaidős dolgozó havi 4.000.- Ft Erzsébet utalvány formájában nyújtott cafetéria 

juttatását. 

                

Munkaadót terhelő juttatások:          6.626.958.- Ft 

       Dologi és egyéb folyó kiadások:       15.079.294.- Ft 

Egyéb működési kiadások:        31.483.708.- Ft 

Társadalom-, és szociálpolitikai juttatások,  

támogatások:            3.918.832.- Ft 

    Áht. belüli megelőlegezések             956.959.- Ft 

 

Felhalmozási kiadások:    

 

Intézményi beruházások:      4.556.000.- Ft 

 

Mely tartalmazza a 2016. évi közfoglalkoztatási program keretében beszerzésre kerülő 

nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését, és egyéb beruházását, valamint az önkormányzatnak 2 

db szociális célú bérlakás vásárlását 1.000.000.- forint összértékben. 

 

b) Az önkormányzat kiadását kötelező, önként vállalt és állami feladatok, bevételét finanszírozási 

bontás szerinti kimutatásban a 3. melléklet tartalmazza 

 

(5) Az Önkormányzat 2016. évi a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások 

kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza. 
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3. §  

 

Az Önkormányzati feladatokon 2016. évre engedélyezett létszámot, továbbá a 

közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet tartalmazza. 

  

 A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontást bemutató 3. melléklet utolsó 

oszlopa tartalmazza az engedélyezett létszámot feladathoz tartozóan.  

 

44..  §§  

  

Az Önkormányzat 2016. évben a 4. mellékletben felsorolt fejlesztési célokat határozza meg, 

amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

előreláthatóan nem válik szükségessé. 

Jelenleg nincs az Önkormányzatnak fennálló adósságot keletkeztető ügyletből fennálló 

kötelezettsége. 

  

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) 

bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben 

szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát. 

 

(3) A Képviselő – testület az ÁHT 34. § (2) bekezdése alapján jóváhagyott előirányzatok közötti 

átcsoportosítás jogát 3.000.000.- forintot meg nem haladó összeg erejéig a polgármesterre 

ruházza át a 2016 költségvetési évben. 

 

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati 

rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. 

 

(5) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi 

munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 

elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 

Az előző évi költségvetési beszámoló elkészítését követően, amennyiben szükséges a 

maradványérték módosításra kerül. 

 

(6) A Képviselő – testület az ÁHT 24.§ (4) bekezdés b) és c) szerinti többéves kihatással járó 

döntéssel és közvetett támogatással nem számol. 

  

(7) A képviselő – testület a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 100.000.- forintban 

állapítja meg. 

6.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés 

végrehajtásánál kell alkalmazni. 
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(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott 

következő mérlegek és kimutatások 

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi bevételi főösszegeiről 

b) 2. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegeiről 

c) 3. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági 

tagolásban, 

d) 4. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználási terve 

e) 5. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi beruházási, felújítási terve, 

f) 6.  melléklet : Az önkormányzat 2016. évi állami támogatásai 

g) 7. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi létszámkeretéről 

 

 

Mátételke, 2016. február  15. 

 

 

 

Nagy Noémi                                                           Patocskai Ibolya 

                    polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet   kihirdetésre került. 

Mátételke , 2016. február  15. 

       

                                                                                 Patocskai Ibolya 

                                                                                        jegyző       



1. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez2  
 

 
 
 
 
2 Módosította a 3/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. március 15-től. 



2. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez3  
 

 
 
 
 
3 Módosította a 3/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. március 15-től. 



3. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez4  
 
 

 
 
 
4 Módosította a 3/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. március 15-től. 



4. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez5  
 

 
 



 
 
5 Módosította a 3/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. március 15-től. 



5. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez6  
 
 

 
 
 
6 Módosította a 3/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. március 15-től. 



6. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez7  
 
 

 
 
 
7 Módosította a 3/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. március 15-től. 



7. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez8  
 
 

 
 
 
8 Módosította a 3/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. március 15-től. 


