Berkesd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) rendelete
Berkesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Berkesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az „Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésére, és Magyarország helyi Önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ára, Berkesd Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
1. §
(1) A rendelet hatálya a helyi Önkormányzatra, annak szerveire és az Önkormányzat által
irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében
minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden
támogatásban részesülőre.
2. §
(1) Berkesd Község Önkormányzat 2020. évi bevételeit 379.548.074 Ft-ban, kiadásait
379.548.074 Ft-ban határozza meg, melyből költségvetési bevétel 298.587.611Ft,
költségvetési kiadás 339.682.601 Ft.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlege (Ft)
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(3) Az Önkormányzat 2020. évi
a) helyi adó bevételének összege: 8.000.000 Ft,
b) Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 116.254.715Ft,
c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 159.932.896
Ft, melyből az európai uniós forrásból hazai társfinanszírozással megvalósuló programok,
projektek bevételei 159.932.896 Ft.
(4) Az Önkormányzat költségvetési hiányának belső finanszírozására az előző évi
pénzmaradványt határozza meg finanszírozási bevételi előirányzatként, a rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott bontásban.
(5) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására és a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási
előirányzatokat a rendelet 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat 2020. évben nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, amelyek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet
megkötése válik szükségessé.
(7) Berkesd Község Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2020. évi
költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
tekintettel a feladat kötelező és önként vállalt jellegére is e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban, tekintettel a feladat kötelező és önként vállalt jellegére is e
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi
a) a helyi Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait
beruházásonként, felújításonként e rendelet 3. számú melléklete
b) a helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális,
rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. számú melléklete,
c) az általános és céltartalékot e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással

megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi Önkormányzat ilyen
projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
3.§
(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a Berkesdi Idősek Napközi Otthona,
mint önállóan működő költségvetési szerv.
(2) Az (1) bekezdésben nevesített önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási
feladatait a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltsége látja el.
4.§
Az Önkormányzat, és az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv, és az
önkormányzat által foglalkoztatni kívánt közfoglalkoztatottak 2020. engedélyezett létszámát a
rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
5.§
Az Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként, a rendelet 8.
melléklete tartalmazza.
6. §
(1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. számú melléklete
tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.
7. §
(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) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános
tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
(4) A képviselő-testület az év közbeni bevételek és kiadások közötti likviditási egyensúly
megteremtése érdekében maximum évi 5.000 e Ft likviditási célú hitel felvételét hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla
hitelkeret megállapodásnak képviselő-testületi döntést követő - a bankszámla-szerződésben
rögzített 2020. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet
indokolja a számlavezető banktól a folyószámla-hitelhez megállapított összegű munkabérhitel
felvételére, és a képviselő-testület egyedi döntése alapján más rövid lejáratú éven belüli hitel
felvételére szolgáló hitelszerződés aláírására.
(6) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv követeléséről
lemondani csak törvényben vagy külön Önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben
és módon lehet.
(7) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt
versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 40 millió forintot
meghaladja.
(8) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a második
negyedév vonatkozásában szeptember 15-ig, a harmadik negyedév vonatkozásában november
15-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december
31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
8. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület
államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján
hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 1.000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a
képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

9. §
A polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 270 E Ft.
10. §
(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat
megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben (a továbbiakban: költségvetési
törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó
előirányzatokat.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti
átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési
rendelet módosítása során át kell vezetni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra
felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is
végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult
dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át
kell vezetni. arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a
költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő
megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek
megfelelő módosításáról.
11.§
(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek
elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése
körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a
képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
12. §
(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha
év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat
költségvetésének teljesítését jelenősen veszélyeztetik.
(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások
teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester
felfüggesztheti.

13.§
(1)
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.
(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott
következő mérlegek és kimutatások:
a) 11. számú melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági
tagolásban,
b) 12. számú melléklet: Az Önkormányzat 2020 évi előirányzat felhasználási terve,
c) 13. számú melléklet: Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések
számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
d) 14. melléklet: Az Önkormányzat által tervezett 2020. évi közvetett támogatások
kimutatása
e) 15. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak
és kiadási előirányzatainak keretszámai.
14.§
E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi
költségvetési évre, 2020. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
Hermann-né Rattinger Mária Éva
polgármester

Ruppert Edina
jegyző

Záradék:
E rendelet Berkesd községben kihirdetésre került.
Berkesd, 2020. február 14.
Ruppert Edina
jegyző

