
 

 NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

2/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

(Egységes szerkezetben a 11/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelettel.) 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikke (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. §  

 A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatalra és a Nagydorogi Szivárvány Óvodára terjed ki. 

 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, az engedélyezett létszám 

2. §  

(1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetését: 

 

 

                449 677 888 Ft Költségvetési bevétellel 

449 677 888 Ft   Költségvetési kiadással 

0  E Ft 

0  E Ft 
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Költségvetési egyenleggel 

-ebből  működési 

       felhalmozási 

 

 összegben  állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 

a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete2 alapján 

határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok 

szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek3 szerint állapítja meg. 

                                           
1 Módosította: 11/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. november 18.- 
2 Módosította: 11/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. november 18.- 
3 Módosította: 11/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. november 18.- 



(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet4 részletezi. 

 (5) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete: 32 fő közalkalmazott, 24 fő 

köztisztviselő, a közfoglalkoztatottak tervezett létszáma: 30 fő, mely létszámkeret a 

3. § (6) bekezdése szerint oszlik meg. 

                                           
4 Módosította: 11/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. november 18.- 



 

 

3. A költségvetés részletezése  

3. §  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet5 részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet6 

tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 

5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 

7. melléklet szerint részletezi. 

 (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám 

előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, 

feladatonként a 9.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.3; 9.3.1; 9.3.2; 

9.3.3.  mellékletek7 szerint határozza meg. 

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

4. §  

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 

esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület gyakorolja. 

(5) Amennyiben a társadalmi igazságosság elvének érvényre juttatása más módon nem 

biztosítható, a hulladékgazdálkodási hatósági ügyekben az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdését kell alkalmazni. 

(6) Az Nagydorog Nagyközség Bora elismerő cím birtokosának adományozható 

jutalom összege 40.000,- Ft/fő. 

                                           
5 Módosította: 11/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. november 18.- 
6 Módosította: 11/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. november 18.- 
7 Módosította: 11/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. november 18.- 



 

 

 

5. Az előirányzatok módosítása 

5. §  

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2) A forrásfelhasználásról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben 

meghatározott hatáskörében a polgármester az önkormányzat beszerzési és 

közbeszerzési szabályzatában foglaltakkal összhangban hoz döntést.  

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt 

előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 

polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

 (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 

költségvetési szerv köteles betartani.  

6. A gazdálkodás szabályai 

6. §  

 (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 

illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 

felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által 

elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése  

7. §  

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 

valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 

önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

8. Záró és vegyes rendelkezések  

8. §  

(1) Ez a rendelet 2016. február 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1.-

től kell alkalmazni. 



 
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti 

időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási 

előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. 

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe 

beépítésre kerültek. 

(3)A „Nagydorog Nagyközség Bora” elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 

2/2008. (II.12.) ÖR. sz. rendelet 7. § (2) bekezdése hatályát veszti. 

 

 

 Kovács György sk.     dr. Sátor Vera sk. 

 polgármester          jegyző 

 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Nagydorog, 2016. február 24. 

 

 

 

       dr. Sátor Vera sk. 

              jegyző 

 

 
Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül. 

 

Nagydorog, 2016. november 17. 

 

 

 

       dr. Sátor Vera 

              jegyző 

 

 

 


