
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete 

2018. évi költségvetéséről 
 
 

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya a Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzatra, Képviselő-
testületére, bizottságaira, Rátkai Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat 
költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.  
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

2.§ 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
 

a) tárgyévi költségvetési bevételét:           476.919.600.-                Ft-ban 
aa) működési költségvetési bevétel         382.287.000.-                Ft-ban    
ab) felhalmozási költségvetési bevétel      94.632.600.-                Ft-ban     
 
 

b) tárgyévi költségvetési kiadását              476.919.600.-                Ft-ban 
ba) működési költségvetési kiadás           236.650.838.-                Ft-ban            
bb) felhalmozási költségvetési kiadás      240.268.762.-                Ft-ban     

 
állapítja meg. 
 
  
 
(2) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 
 
a)  Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal: 
       tárgyévi költségvetési bevételét          49.429.960.-            Ft 
       tárgyévi költségvetési kiadását           49.429.960.-            Ft 
         

  b) Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha: 
        tárgyévi költségvetési kiadását           60.000.000.-            Ft   
        tárgyévi költségvetési bevételét          60.000.000.-            Ft             

 
 
 

 
 
 
 
 



3.§ 
 

Az 2. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását kötelező, önként 
vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban az  1.1., 1.2.,  1.3.,  1.4., valamint a 
9.1.,  9.1.1.,  9.1.2.,  9.1.3.,    mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 1.1., 
1.2.,  1.3.,  1.4., valamint a 9.1.,  9.1.1.,  9.1.2.,  9.1.3., . mellékletek szerint állapítja meg. 
 

 
 

4.§ 
 

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként 
vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 1.1., 1.2.,  1.3.,  1.4., valamint a 
9.1.,  9.1.1.,  9.1.2.,  9.1.3., . mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 
1.1., 1.2.,  1.3.,  1.4., valamint a 9.1.,  9.1.1.,  9.1.2.,  9.1.3.,  mellékletek szerint állapítja 
meg. 
 
 

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat 
célonként a 6. és 7 melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 

(3)  Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét, az intézményeknek adott 
finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átvett támogatásokat a 9 sz. mellékletek, 
az átadott támogatásokat a 6.tájékoztató tábla, helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket 
a 4. melléklet részletezi. 

 
 

5.§ 
 

       Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik. 
 

6.§ 
 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó 
kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeit a 1.1., 1.2.,  1.3.,  1.4.,  mellékletek 
tartalmazzák. A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, 
projekteket nem tervez. 
 

(2) Képviselő- testület a 2018. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét változatlanul Bruttó 
200.000.- Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre 
kerül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Az Önkormányzat intézményei 
 

7.§ 
 
A Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a 9.2. és 9.2.3. 
mellékletek tartalmazzák. 
 

8.§ 
 
A Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha 2018. évi költségvetését a 
9.3. és 9.3.1. mellékletek tartalmazzák. 
 

9.§ 
A fenti intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik. 
 
 

3. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

10.§ 
 

(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) Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank 
Nyrt. Szerencsi Fiókja (3900 Szerencs, Rákóczi u.50.) 

 

(4)  A Képviselő-testület egymillió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját 
hatáskörben történő felhasználásra. 

 
(5)  A (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a 

polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles. 
 

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

 

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

 
(8) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 

30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a 
Képviselő-testületnek. 



 
(9) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az 
intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 
2017. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson. 

 

Az előirányzatok módosítása 

11. §  

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás 
jogát minden esetben fenntartja magának.  
 

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának.  

 
(3) 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.  

 
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 

szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 
 

(5) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester 
tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
 

(6) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a végrehajtott átcsoportosításokkal, 
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – 
saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, 
december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. 

 
 

A gazdálkodás szabályai 

12. §  

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 

(2) 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. 

 

 

 



A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

13. §  

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat 
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
14.§ 

 
(1)  Ez a rendelet kihirdetését követő napon  lép hatályba. 
(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 

 

 

Bodnár Katalin Tirk Sándorné 

jegyző polgármester 

 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2018. február 14. 
 

      Bodnár Katalin 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 


