
Mátraszele község Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
 

1/2017.(II.14.) önkormányzati  rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetésről 

 
Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. 23.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk. (1) 
bekezdésének d.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
feladatkörében eljárva, az önkormányzat  2017. évi költségvetésről az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1.§. 
 
(1) A képviselő-testület a  2017. évi önkormányzati költségvetésének 
 
a.) Kiadási főösszege                                     141.011.500 forint 

aa.) működési cél szerinti összege                                                     126.693.800 forint 
ab.) felhalmozási cél szerinti összege                                                  10.000.000 forint 
ac.) Céltartalék összege                 4.317.700 forint 

 
b.) Bevételi főösszege                                                                             141.011.500 forint 

ba.) működési cél szerinti összege                                                     134.313.240 forint 
bb.) felhalmozási cél szerinti összege                                        144.960forint
               

c.) hiánya                                                        6.553.300 forint 
melyből   

          belső finanszírozásra szolgáló:előző évek pénzmaradvánva:         6.553.300 forint 
                vállalkozási maradvány igénybevétele: - 
                                                       betét  visszavonása:                               - 
              külső finanszírozásra     működési cél szerint                              -    
                        felhalmozási cél szerint                          -    
 

(2) A képviselőtestület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2017. évi önkormányzati 
költségvetés 
 

a.) Kiadási főösszegét                 141.011.500 forintban 
b.) Bevételi főösszegét                 134.458.200 forintban 

 
állapítja meg. 

 
2.§. 

 

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek 
tartalmazzák, az alábbiak szerint: 

a. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása 

b. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai 

c. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz 
átadások 

d. 1/d melléklet felhalmozási kiadások 

 



(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 
2. és 2/a. számú mellékletek szerint tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3. számú, kormányzati 
funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be. 

 
 

3.§. 
 
Az önkormányzat  céltartalékot a 2016. évi ASP pályázati támogatásból származó, idei évre 
áthozott összegének terhére tervez. 

 
4 §. 

 
Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé 
nem tervez. 
 

5.§. 
 
Amennyiben az 1.§. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg 
teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület 
rendelet-módosításon keresztül dönt. 
 

6.§. 
 
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak 
változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:  
 

a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,       
      b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése, 
      c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése, 
      d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése, 
      e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként       
meghatározott előirányzatok maradványának rendezése. 
 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben 
meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási 
előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, 
valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.  

 
(2) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített 

állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási 
kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően 
felhasználható. 

 
A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a 
költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön 
jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési 
rendelet ennek megfelelő módosításáról. 
 
 
 



7.§. 
 
A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői 
gondoskodnak. 
 

8. §. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésében előírt 
bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére. 
 
 

9. §. 
 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. 
január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek. 
 
 
 
 
Mátraszele, 2017. február 13. 
 
 
 
 
  Vincze László     Babjákné Bocsok Anna 
  polgármester         jegyző 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az 1/2017. ( II.14.)  önkormányzati rendelet 2017. február 14. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
Mátraszele, 2017. február 14.    
 
 
            
         Babjákné Bocsok Anna 

           jegyző 
 
 


