
1 
 

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2/2019. (III.14.) számú rendelete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

Jászágó Községi 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: 

 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, és az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) 
terjed ki. 

 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését: 

            106.271.900,- Ft Költségvetési bevételi 
             106.271.900,- Ft Költségvetési kiadási 

  
főösszegben állapítja meg. 

(2) A költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 

a)  költségvetési hiány, többlet:            –  2.690.675,-Ft 
b) finanszírozási kiadások, bevételek:  +  2.690.675,-Ft. 
 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 
továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete 
alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (5) A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési 
maradvány igénybevételét, továbbá a működési hiány finanszírozásának 
érdekében egyéb önkormányzati támogatás igénylését rendeli el. 
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3. § A költségvetés részletezése 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat költségvetésében az adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet szerint határozza meg. 

(2) Az önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek részletezését az adósságot 
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. 
melléklet szerint határozza meg. 

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak felújítási 
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak 
részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg. 

(5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves tervezett létszám 
előirányzatot a 9.1.1, 9.2.1. és a 9.3.1 mellékletek szerint hagyja jóvá.  

(6) Az önkormányzat 2019. előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató 
szerint határozza meg. 

(7) Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásait az 5. számú tájékoztató 
összegeivel határozza meg. 

(8) Az önkormányzat céljelleg támogatását a 6. számú tájékoztató szerint, a 3 évre 
kiható gördülő tervezését a 7. számú tájékoztató alapján hagyja jóvá. 

(9) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. 

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének 
lehetőségeit.  

 (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 
Képviselő-testület gyakorolja. 
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5. § Az előirányzatok módosítása 

 (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

 
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását 

és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000,-Ft 
összeghatárig - mely esetenként az 500.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg 
a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

 (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt 
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti 
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első 
negyedév kivételével - negyedévenként, a munkaterv szerinti időpontokban, 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) 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.  

 (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi 
felelősséget von maga után. 

6. § A gazdálkodás szabályai 

   

(1) A Községi Önkormányzat és intézményei az évközi előirányzat-módosításokról 
a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.                             

 
(2) Az önkormányzat a közalkalmazottak részére évi bruttó 100.000,-Ft összegű 

béren kívüli juttatást biztosít.  
  
(3) A képviselő-testület a foglalkoztatottak illetményének kifizetési időpontját a     
      hónap 5. napjáig határozza meg. 
 
(4) A közalkalmazottak illetményének kifizetésére a   választott   pénzintézetnél 

vezetett folyó-számlára történő utalással kerül sor. 
 

(5) A normatív állami hozzájárulások 2019. évi elszámolásához kapcsolódó be-           
fizetési kötelezettség teljesítése az önkormányzat 2018. pénzmaradványát  

       terheli. 
 
(6) A közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 

12. pont szerint 2019. január 1-től – 2019. december 31-ig a Kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatás alapján 46.380,-Ft-ban állapítja meg. 
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(7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete egységesen valamennyi felsőfokú 

iskolai végzettségű köztisztviselőnek, valamint egységesen valamennyi érettségi 
végzettségű kösztisztviselőnek 2019. évre illetménykiegészítést állapít meg, 
amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a. 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 
melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat 
esetében a jegyző felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján, valamint a 
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 
gondoskodni. 

8. § Záró rendelkezés 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től 
kell alkalmazni. 

 

 

Kelt: Jászágó Községi Önkormányzat 2019. március 14. napján tartott ülésén.  

 

........................................... 
Dr. Kundrák István 

........................................... 
                          Mozsár Lászlóné 

jegyző polgármester 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésre került: 2019. március 14. 
 
 

........................................... 
Dr. Kundrák István 

jegyző 

 


