
Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III.14.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tarnaszentmiklós  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a

Képviselő-testületre  és  annak  szerveire,  az  általa  irányított  költségvetési  intézményeire
(továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
2. §  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi együttes elemi költségvetését
93 942 245,- Ft bevételi összeggel,
93 942 245,- Ft kiadási összeggel
0,-  Ft  költségvetési  egyenleg

összeggel
a mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
(2)  A  bevételek  és  kiadások  mérlegszerű  összesített  előirányzatát  a  Rendelet  1.  melléklete

tartalmazza.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei,
költségvetési kiadásai, engedélyezett létszáma

3. § Községi Óvoda Tarnaszentmiklós

Bevétel összege 20  875  900,-
Ft

Kiadás összege (személyi juttatások,szociális
adó, dologi kiadások)

27  874  000,-
Ft

Egyenleg (többlet) összege - 6 998 100,-
Ft

Engedélyezett létszám 6 fő

Az Önkormányzat Költségvetésének bevételei
4.  §   (1)  A  2.  §-ban  megállapított  bevételek  összegének  forrásonkénti,  a  normatív  állami

hozzájárulás elemenkénti részletezését a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2)  Az  Önkormányzat  működési  bevételei  kiemelt  előirányzatot  szakfeladatrend  szerinti

tevékenységenként részletezve a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Költségvetésének kiadásai
5.  §   (1)  A  3.  §-ban  megállapított  kiadási  összegen  belül  kiadási  előirányzat  csoportonként  a

kiemelt előirányzatok ezer Ft-ban, ezer Ft-ra kerekítve:

adatok ezer Ft-ban
Kiadási előrányzat csoport
Működési költségvetés

Kiemelt előirányzatok előirányzat
személyi juttatások 39 587
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munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájáruási adó 10 311

dologi kiadások 34 776
ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési
célú kiadások 7 768

Felhalmozási költségvetés
intézményi beruházások
fejújítások 0
egyéb felhalmozási kiadások

Kölcsönök

általános tartalék 1 500
céltartalék 0

Összesen: 93 942

(2) A kiemelt előirányzatokat kormányzati funkció és szakfeladatrend szerinti tevékenységenként
részletezve a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3)  A  személyi  juttatások,  munkaadókat  terhelő  járulékok  és  szociális  hozzájárulási  adó
előirányzatokat  kormányzati  funkció  és  szakfeladatrend  szerinti  tevékenységenként  részletezve  a
Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4)  A  dologi  kiadásokat  kormányzati  funkció  és  szakfeladatrend  szerinti  tevékenységenként
részletezve a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadásokat kormányzati funkció és
szakfeladatrend szerinti tevékenységenként részletezve a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6)  Az  önkormányzat  2016.  évi  eredeti  elemi  költségvetése  felhalmozási  előirányzatot  nem
tartalmaz.

Az Önkormányzati gazdálkodás tartalékai
6. § (1) Az önkormányzat 2016. évi eredeti (elemi) költségvetése 1 500 000,- Ft általános tartalékot

tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2016. évi eredeti (elemi) költségvetése céltartalékot nem tartalmaz.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
7. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-

testület nem ruházza át.

A foglalkoztatottak létszám-előirányzata
8. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtására foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát

(létszámkeret) a Rendelet 8. melléklete szerinti részletezéssel állapítja meg.

Az Önkormányzat által biztosított étkeztetés intézményi térítési díja
9.  §  Az  étkeztetés  intézményi  térítési  díjának  alapjául  figyelembe  vett  élelmezési

nyersanyagköltségnek, valamint az étkeztetéssel  kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra
jutó napi bruttó összege

korcsoportok élelmezési
nyersanyagköltség térítési díj

óvodai ellátottak 300,-
Ft/élelmezési nap

300,-
Ft/élelmezési nap
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napköziotthoni ellátottak 360,-
Ft/élelmezési nap

360,-
Ft/élelmezési nap

menzai ellátottak 250,-
Ft/élelmezési nap

250,-
Ft/élelmezési nap

felnőtt 300,-
Ft/élelmezési nap

565,-
Ft/élelmezési nap

Az Önkormányzat által személyes gondoskodás keretében biztosított szociális alapszolgáltatások
(étkeztetés, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjai

10. § (1) étkeztetés intézményi térítési díja:   
a)  elvitellel 565,- Ft/ebéd
b) lakásra szállítással 650,- Ft/ebéd
(2) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja: 760,- Ft/óra.

A 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
11.  §   A  2016.  év  várható  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  teljesüléséről  az  előirányzat-

felhasználási ütemtervet a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

A költségvetési évben a Rendelet elfogadásáig beszedett bevételek, teljesített kiadások
12. § A Képviselő-testület a 2016. január 1-től 2016. március 14-ig terjedő időszak alatt, a helyi

önkormányzatot az előző évi kiadási előirányzatokon belül megillető, polgármester által beszedett
bevételeket és teljesített kiadásokat Rendeletbe beépítve fogadja el.

A közkifolyók után önkormányzat által fizetett vízhasználat díjának megtérítése
13.  §   A közműves  vízellátásba  be nem kötött  ingatlanok lakói  által  a  háztartási  szükségletük

kielégítése céljára rendszeresen igénybe vett közkifolyók vízdíját az érintett lakosok 5 000,- Ft/fő/év
mértékben kötelesek az Önkormányzatnak megtéríteni.

Záró rendelkezések
14. § Ez a Rendelet 2016. március 15-én lép hatályba.

Csatolmányok

Megnevezés méret
1-9 melléklet az 1/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 216.32 KB
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