Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, továbbá
figyelembe véve a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét Dunavarsány Város
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézményre
(továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.
2. Dunavarsány Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2.§ (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
bevételi főösszegét:
kiadási főösszegét:

2.210.174 eFt-ban,
2.210.174 eFt-ban

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 számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A 2. számú melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási
feladatok szerinti bontásban állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 3. számú melléklet részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 4. számú melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. számú melléklet
részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 7. számú melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. számú
melléklet szerint részletezi.
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(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri
(közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett)
létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként a 10.1;10.2;10.3;10.4., számú mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg:
általános tartalék:
polgármesteri tartalék:
fejlesztési céltartalék

72.243 eFt,
3.000.eFt
57.000 eFt

(9) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására
szolgál. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében
történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet
módosításakor számol be.
(10) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra,
valamint egyéb meghatározott célokra történik. A tartalék felhasználását a Képviselő-testület a
Polgármester hatáskörébe utalja át. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a költségvetési rendelet
módosításakor számol be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4.§ (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságára, valamint szabályszerűségére
vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1)
bekezdése rendelkezik.
(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a
jóváhagyott kiadások teljesítésére.
5.§ Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló
törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6)
bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt
kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem
szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.
6.§ A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 54. §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadóak.
7.§ Az utalványozásnál az Ávr. 59. § -ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.
8.§ Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az Áht. 96. §-ában foglaltak az irányadóak.
9.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország
Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 10. §-a vonatkozik.
10.§ A 2. § (1) bekezdés szerinti 2.210.274 eFt bevételi főösszeget meghaladó év közben realizálódó –
nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a
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jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a
Képviselő-testület által vállalható.
11.§ A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, míg a helyi
önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület
felhatalmazása alapján – a Humánpolitikai Bizottság dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes
feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel.
Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is
kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatók fel.
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a
Képviselő-testületnek beszámolni.
12.§ A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem
használható fel alapítványok támogatására, költség - és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint
intézmény működtetésére.
13.§ Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a
költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
14.§ Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos
gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaság(ok) vezetői, valamint a költségvetési szervek
vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal,
döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
15.§ (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges
mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében
az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a
feladatmutató tényleges teljesülése.
(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen
megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a
pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
16.§ Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem
vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell
venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek
realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után,
a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
17.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás
biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt
támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás
biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
18.§ A 2015. január l-től a minimálbér 105.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált
bérminimum összege 2015. január l-től 122.000 Ft.
5. Előirányzat módosítás
19. § (1) Előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában, foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások
esetén amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az
előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja. Továbbá figyelembe kell venni az Ávr.
42. §-ában rögzítettek szerint az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat.
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(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az e jogszabályban foglaltak
kivételével – a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 35. §-ában
foglaltak vonatkoznak.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére
növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
20. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Fel nem
használt kiadási előirányzatát a felügyeleti szerv felülvizsgálja.
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét és a külön jogszabályban
szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi előirányzati maradványát kizárólag az
Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi
juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében előírások figyelembevételével
önállóan gazdálkodik.
(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon
gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos
felhasználását.
(5) 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.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
21.§ Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség
szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére
csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.
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A következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:
A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:
a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz
beszerzések,
d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g.) megbízási díjak,
h.) vásárlási és üzemanyag előleg.
A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a.) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c.) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d.) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
22.§ Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti
előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó
megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a
rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatelmaradás történt.
23.§ (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a
részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(2) Az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a
számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.
(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és
szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény
szabályainak alkalmazásával használhatják fel.
7. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
24.§ (1) Az Önkormányzat a 2015. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati
gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 50.000.000 Ft összegű
folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.
(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő
elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.
8. Gazdálkodás a vagyonnal
25. § (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv
vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban
előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a
költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért.
(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont 2.000 eFt értékhatár felett értékesíteni, a használat,
illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési
eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az
Önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló helyi rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezései
alapján.
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(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat
követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.
(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései
alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az
alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő
a) ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi
forgalmi értékhatárig,
b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így
szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell,
c) ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről.
(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének
rendelkezései alapján.
9. Költségvetési beszámoló
26. § A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 89. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 91. §ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
10. Költségvetési létszámkeret
27. § A Képviselő-testület 2015. január 1-től a költségvetési létszámkeretét 94,5 főben hagyja jóvá, az
alábbi részletezés szerint:
A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma
36 fő
− Jegyző
1 fő
− Aljegyző
1 fő
− Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 34 fő
Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:
− Polgármester
− Alpolgármester
− teljes munkaidő közalkalmazott
(4 fő védőnő, 1 fő mezőőr)

7 fő
1 fő
1 fő
5 fő

Az intézmények 2015. évi létszámadatai:
− Weöres Sándor Óvoda:
− Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

45 fő
6,5 fő

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
28.§ (1) A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
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12. Záró rendelkezések
29. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2015. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:
A rendelet 2015. február 11. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára
történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző
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ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatásköre biztosítja az
önkormányzatok részére, hogy gazdálkodásukról rendeletet alkossanak.
A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet – mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezik – a 24.§-ában határozza meg, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a
helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az
önkormányzati hivatal, és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.
Az Országgyűlés a Magyarország 2015. évi központi költségvetését a 2014. évi C. törvénnyel
állapította meg. A törvény rendelkezik az önkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó állami
finanszírozásról.
Az Mötv. 13.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható
közfeladatok különösen:
• településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés,
• óvodai ellátás,
• szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
• egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezetegészségügy,
• kulturális szolgáltatás
• helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás, egészséges
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás,
• lakás- és helyiséggazdálkodás,
• honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
• közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
• közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése
• helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
• sport és ifjúsági ügyek,
• nemzetiségi ügyek,
• helyi közösségi közlekedés biztosítása,
• hulladékgazdálkodás,
• kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének,
hétvégi árusításának biztosítása.
A költségvetési rendelettervezet összeállításánál a legfontosabb szempont, hogy
önkormányzatunk kötelező feladatainak zavartalan ellátását biztosítsuk, és emellett önként vállalt
feladatainknak is eleget tudjunk tenni. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem
veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat
saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
Az Áht-ban szabályozottak szerint minden intézménynek külön elemi költségvetése készült, a
költségvetés kormányzati funkciókra, azokon belül kiadási- és bevételi rovatokra került
megtervezésre. Igyekeztünk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.)
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően tervezni a kormányzati funkciókra, miszerint a
költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a
kormányzati funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok felmerültek.
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