
ZANKA KOZSEG ONKORMANYZATA
KEPVISELO -TESTULETENEK

3/2017. (III. 28.) onkormanyzati rendelete
a 2017. évi koltségvetésrol

Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo-testiilete az Alaptorvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskorében, az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés I)
pontjaban meghatarozott feladatkorében eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. A rendelet hatalya

I . § (1) A rendelet hatalya Zanka Kozség Onkormiinyzata Képviselo -testiiletére (a
tovabbiakban: képviselo-testulet), annak Bizottsagaira, valamint a Zankai Kozos
©nkormanyzati Hivatalra, mint koltségvetési szervére terjed ki.
Intézményfinanszirozasi szempontbol érinti tarsulasi tagként a Zanka és Térsége Oktatasi
Intézményi Tarsulast és intézményét a Kétnyelvu Német Nemzetiségi Ovoda- Bolcsodét
(Ovoda, Bolcsode, kozétkeztetés), valamint a Zanka és Térsége Egészségugyi Intézményi
Tarsulast (haziorvosi, fogszakorvosi, védonoi, iskola-egészségugyi feladatok).
(2) Az oktatasi intézmény, az oktatasi intézményi tarsulas, és az egészségiigyi intézményi
tarsulas gazdalkodasat Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal latja el.

2. A koltségvetés bevételei és kiadasai

2. § (1) A Képviselo-testiilet Zanka Kozség Onkormanyzatanak nettositott osszevont
koltségvetését az e rendelet l mellékletében foglaltak szerint az alabbiakban hatarozza meg:

a) Bevételi foosszegét 640.635.927 Ft-ban
aa) Koltségvetési bevételi foosszegét 355.395.929 Ft-ban
aaa) Miikodési célu koltségvetési bevételi foosszegét 329.767.862 Ft-ban
aab) Felhalmozasi célu koltségvetési bevételi foosszegét 25.628.067 Ft-ban

b)

d)

ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét 285.239.998 Ft-ban
aba) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzm . )telepulés 36 . 426 . 031Ft-ban
abb) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzm . )hivatal 3.004.367 Ft-ban
abc) Kulso hiany osszegét/értékpapir felbontas 245.809.600 Ft-ban

Kiadasi foosszegét
Koltségvetési Kiadasi foosszegét
ca) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét
cb) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadiisok foosszegét
cc) Mukodési célu tartalékok foosszegét:
cd) felhalmoziisi célu tartalékok foosszegét

Finanszirozasi kiadasi foosszegét
da.)) Intézmény finanszirozasi foosszegét
db) Allamhaztartason beluli megelolegezés kiadasi oldalat

allapitja meg.

640.635.927 Ft-ban
635.611.008 Ft-ban
350.418.460 Ft-ban
250.492.548 Ft-ban
24.700.000 Ft-ban
l 0.000.000 Ft-ban

5.024.919 Ft-ban
Ft ban

5.024.919 Ft-ban



e) A Képviselo -testiilet Zanka Kozség Onkormanyzatanak osszevont nettositott 2017.
évi koltségvetési bevételi eloiranyzatat 355.395.929 Ft-ban, koltségvetési kiadasi
eloiranyzatat 635.611.008.-Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak tervezett
osszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve) 280.215.079 Ft-ban hatarozza iiieg. A
koltségvetési kiadasi eloiranyzaton beliil a tartalékba helyezett osszeget egyuttesen
34 . 700 . 000Ft-ban hatarozza meg.

3. § (1) A Képviselo -testiilet Zanka Kozség Onkormanyzatanak telepiilési koltségvetését az e
rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban hatarozza meg: (1-3 -7. 13.
mellékletek)

a) Bevételi foosszegét
aa) Koltségvetési bevételi foosszegét
aaa) Miikodési célu koltségvetési bevételi foosszegét
aab) Felhalmozasi célu koltségvetési bevételi foosszegét

ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét 282.235.631 Ft-ban
aba) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzmaradvany) 36.426.03 l Ft-ban
abb) Kiilso hiany osszegét/értékpapir felbontas 245.809.600 Ft-ban

b) Kiadasi foosszegét
c) Koltségvetési Kiadasi foosszegét

ca) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét
cb) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegét
cc) Miikodési célu tartalékok foosszegét:
cd) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét

d) Finaiiszirozasi kiadasi foosszegét
da) Intézmény finanszirozasi foosszegét
db) Allamhaztartason beluli megelolegezés kiadasi oldalat

allapitja meg.

637.630.360 Ft-ban
355.394.729 Ft-ban
329.766.662 Ft-ban

25.628.067 Ft-ban

637.630.360 Ft-ban
528.773.750 Ft-ban
248.318.588 Ft-ban
245.755. 162 Ft-ban
24.700.000 Ft-ban
10.000.000 Ft-ban

108.856.610 Ft-ban
103.831.691 Ft-ban

5.024.919 Ft-ban

e) A Képviselo -testiilet Zanka Kozség Onkormiinyzatanak 2017. évi koltségvetési bevételi
eloiriinyzatat 355.394.729 Ft-ban, koltségvetési kiadasi eloiranyzatat 528.773.750 Ft-ban
hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol
fedezve) 173.379.021 Ft-ban hatarozza meg. A koltségvetési kiadasi eloiranyzaton bel iil a
tartalékba helyezett osszeget egyuttesen 34 .700 . 000Ft- ban hatarozza meg, wig a kozos
fenntartasu Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal intézményfinanszirozasi osszegét
l 03.83 1.691 Ft-ban.

4. § (l) A Képviselo -testiilet a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal koltségvetését az c
rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban hatarozza meg: (1-4-6.8. mellékletek)

a) Bevételi foosszegét 106.837.258 Ft-ban
aa) Koltségvetési bevételi foosszegét 1.200 Ft-ban
aaa) Mukodési célu koltségvetési bevételi foci sszegét l .200 Ft-ban
aab) Felhalmozasi célu koltségvetési bevételi foosszegét ------- Ft-ban
ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét 106.836.058 Ft-bait
aba) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzmaradvany) 3. tl tJ4 .3 67 Ft-ban
abb) Intézményfinanszirozasi osszegét 103.831.691 Ft-ban



b) Kiadasi foosszegét
c) Koltségvetési Kiadasi foosszegét

ca) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét
cb) Koltségvetési felhalmoziisi célfi kiadasok foosszegét
cc) Miikodé si célu tartalékok foosszegét:
cd) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét

d) Finanszirozasi kiadasi foosszegét

106.837.258 Ft-ban
106.837.258.Ft-ban
102.099.872 Ft-ban

4.73 7.386 Ft-ban
Ft ban

- Ft ban
Ft ban

e)A Képviselo-testulet a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal 2017. évi koltségvetési
bevételi eloiranyzatat l .200 Ft-ban, koltségvetési kiadasi eloiranyzatat 106.837.258 Ft-ban
hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol
fedezve pénzmaradvany kozségi finanszirozas) 106.836.058 Ft-ban hatarozza meg.

5. § (l) Az onkormiinyzat kiadiisait cimenkénti kiitelezo és iinként vallalt feladatonkénti
bontasban COFOG sziimonként, az iitlagos statisztikai allomanyi létsziimmal az 5. melléklet
tartalmazza.
(2) Ziinka Kiizség Onkormiinyzatiinak kii ltségvetésben meghatiirozott létszamat 2017. évre az
intézmény nélkiili kiizségi feladatokon az 5. melléklet szerint hatiirozza meg.

a) Kii zalkalmazottak 10 fo
b) Kiiztisztviselok . . . fo
c) Kiizmunkiisok 3 fo
d) Munka Tiirvénykiinyve alii tartozok idénymunkiisok 2 fo
e) Teljes és részmunkaidosiik ii sszesen 15 fo
I) Allomiinyba new tartozo megbizasi dijas 5 fo
(kertész, temeto gondnok, népdalkiir-vezeto, miivészetoktato, iijsagszerkeszto )
g) Allomiinyba new tartozok, tiszteletdiJ asok (7 + 2) 9 fo

(3) Zanka Kii zség Onkormiinyzatanak k‹i ltségvetési rendeletében engedélyezett létszamat, a
kcizi›s fenntartasu intézményében feladatonként a kovetkezok szerint hatarozza meg.

a) Zankai Kiiziis Onkormanyzati Hivatalniil:
aa) Kiizalkalmazottak 0,25 fo
ab) Kiiztisztviselok 19 fo
ac) Munka Tiirvénykiinyve alii tartozok --- fo
ad) Teljes és részmunkaidosiik iisszesen: 19,25 fo = 19 fo

6 § Az onkormanyzat és a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal 2017 . évi koltségvetéséhez a
bevételi foosszeg bevételi forrasonkénti és a kiadasok kiemelt - eloiranyzatonkénti
részletezését az 3.4.7. 8.mellékletek tartalmazzak.
7. § Az onkormanyzat, és a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal, 2017. évi koltségvetéséhez
a kiadasokat feladatonként az 5. és 6. mellékletek tartalmazzak.
8. § (1) Az onkormanyzat felhalmozasi kiadasait az 1. melléklet 260.492.548 Ft osszegben
tartalmazza, amibol beruhazasi felujitasi tiirgyi eszkoz beszerzési eloiranyzat a 2.
mellékletben részletezett modon 240.615.162 Ft felhalmozasi céltartalék 10 millio
felhalmozasi intézményfinanszirozas 4.737.386 Ft, wig a forditott AFA fizetési kotelezettség
5. 140.000 Ft.



(2) A Képviselo-testiilet az onkormanyzati tamogatasok, pénzeszkoz atadasok kiadasait a 9.
mellékletben foglaltak szerint hatarozza meg. A kozos fenntartasu intézmény (Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatal) intézményfinanszirozasi osszetételét kiilon tajékoztatoban foglaltak
szerint fogadja el a 16 -os mellékletben részlGtezett modon, az egészségiigyi Intézményi
Tarsulas tamogatasi osszetételét a 17 -es melléklet alapjan hagyja jova, wig az Oktatasi
Intézményi Tarsulasnal a hozza tartozo Kétnyelvu Német Nemzetiségi ovoda- Bolcsode
finanszirozasi osszegeit a 18-as melléklet szerint.

(3) Ziinka Kozség Onkormanyzata a tartalékok eloiranyzatait az alabbiakban hatarozza meg a
9- es mellékletben foglaltak alapjan:

a) Altalanos tartalék:
b) Miikodési Céltartalékok:
ba) beJ egyzett szervezetek tamogatas I .200.000 Ft
bb) helyi onszervezodések klubok egyéb szervezetek 2.500.000 Ft
be) rendezvényekre céltartalék 1.000.000 Ft
c) Felhalmozasi céltartalék
d) Tartalékok osszesen:

20.000.000 Ft
4.700.000.Ft

l 0.000.000 Ft34.700.000 Ft9. § A kotelezo és onként vallalt feladatok eloiranyzatat a 5 . és 6, mellékletek tartalmazzak.
10. § (1) A miikodési és felhalmozasi célu bevételi és kiadasi eloiranyzatokat mérlegszeriien az
l .- es melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselo-testulet az onkormanyzat, valamint kozos fenntartasu intézménye 2017. évi
eloiranyzat-felhasznalasi utemtervét a 12. mellékletnek megfeleloen allapitja meg.
11. § A 2017. évre kikozolt allami tamogatasok részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
12. § 2017. évre az étkezési normakat és kozétkeztetési téritési dijakat a Képviselo-testiilet a
11. melléklet szerint hagyja jova.
13. § A Képviselo -testulet meg:illapitja, a 19-es melléklet alapjan, hogy a kozség
hitelallomannyal 2017. januar 01 -jei fordulonappal new rendelkezik. A hiteliigyletekkel
kapcsolatos hataskorok kizarolag a Képviselo -testuletet illetik meg.
14. § Az cinkormanyzat a kozvetett tamogatasokat a 10. melléklet szerint allapitja meg.
15 .§ Az onkormanyzat és kozos fenntartasu intézménye koltségvetési évet és az azt koveto
harom év tervezett bevételi eloiranyzatainak és tervezett kiadasi eloiranyzatainak foszamait a
13. melléklet tartalmazza.
16. § A tobb éves kihatassal jaro dontések szamszeriisitését a 14. melléklet tartalmazza.

3. A koltségvetés végrehajtasanak szabalyai

17. § Az onkormanyzati szintu koltségvetés végrehajtasaért a polgarmester, a konyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellatasaért a jegyzo, a gazdalkodas szabalyszeriiségéért a Képviselo -
testiilet felelos. A Képviselo-testulet felhatalmazza a Zanka Kozség Polgarmesterét (a
tovabbiakban: polgarmester), hogy e rendelet keretein belul a 2016. évi koltségve té sében az
onkormanyzatot megilleto bevételek beszedésérol gondoskodjon, a kiadasi eloiranyzatok cél
szerinti felhasznalasara intézkedjen, valamint az onkormanyzat elszamolasi szamlajan
jelentkezo atmenetileg szabad pénzeszkozoket betétként, vagy értékpapirként (Kincstarjegy)
elhelyezze.
(2) A Képviselo -testulet kizarolagos hataskorébe tartozik a koltségvetési rendelet kiemelt
eloiranyzatainak modositasa.



(3) A Képviselo-testiilet a kiemelt eloiranyzatokon belul a polgarmestGrrG ruhazza a fGladatok
kozotti eloiranyzat modositast azzal a megkotéssel, hogy az éves beszamolo keretében
tajékoztatja a Képviselo -testuletet a jovahagyott atcsoportositasok osszegérol.
(4) A kozponti koltségvetés altal biztositott eloiranyzatok, J›oteloiranyzatok vonatkozasaban a
polgarmesternek év kozben a kiemelt eloiranyzatok modositasara is lehetosége van, amelyrol
a beszamolok keretében jovahagyas végett tajékoztatja a Képviselo -testiiletet.
(5) A polgarmester new lépheti tul a fejlesztési kiadiisok Képviselo -testiilet altal
meghatarozott osszegét. Amennyiben a megvalositando cél teljes egészében elmarad, akkor az
lgy megmarado eloiranyzat osszegérol uj eel megj elolésével csak a Képviselo -testulet
rendelkezhet.
(6) A polgarmester az iiltalanos miikodési tartalékbol esetenként maximum 250.000 forint
osszeg erejéig sajat hataskorben tamogatast biztosithat évkozi kérelmek alapjan, elozetes
testiileti jovahagyas nélkul, a jogszabalyi feltételek betartasaval megkotott tamogatasi
szerzodések keretében azzal a megkotéssel, hogy beszamolo keretében tajékoztatja a
Képviselo -testiiletet a polgiirmesteri dontéssel jovahagyott felhasznalas osszegérol.
18 .§ Amennyiben az onkormanyzat vagy a kozosen fenntartott intézmények 30 napon tuli
osszes tartozas-allomanya eléri az eredeti éves koltségvetési kiadasi eloiranyzat 1 0 0 -at, azt a
koltségvetési szerv vezetoje a targyhonapot koveto ho 10. napjaig a polgiirmester részére
koteles bejelenteni, onkormanyzati csod-biztos kinevezése céljabol.
19. § A feladat elmaradasabol szarmazo — személyi és dologi — megtakaritasok
felhasznalasara csak a Képviselo -testiilet engedélyével keriilhet sor.
20. § Az onalloan gazdiilkodo koltségvetési szervek pénzellatasarol a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatal koteles gondoskodni az intézményvezetokkel egyeztetett pénzellatasi
terv, ill. az elkészitett likviditasi tervek alapjan.
21. § Az onkormanyzati koltségvetési szervek vezetoi felelosek a sajat intézményiik
koltségvetésének végrehajtasaért.
22. § (l) A Képviselo-testulet a koztisztviseloi illetményalapot 38.650,- Ft-ban hatarozza meg
a Magyarorszag 2017 . évi kozponti koltségvetésrol szolo 2016. évi XC. torvény alapjan.
(2) A Képviselo-testiilet a koztisztviselok caffetéria juttatasanak 2017. évi éves keretosszegét
jarulékokkal egyiitt 200.000,- Ft/év/fo osszegben hagyja jova a 2017 . évi kozponti
koltségvetésrol szolo 2016. évi XC. torvény alapj iin.
(3) A Képviselo-testulet a koztisztviselok lakossagi folyoszamla koltségtérités 2017. évi
keretcisszegét 1 . 000Ft/ho/fo osszegben hagyja jova a 2017 . évi kozponti koltségvetésrol szolo
2016. évi XC. torvény alapjan,

4. A koltségvetés végrehajtasanak ellenorzése

23. § A koltségvetés végrehajtasarol a Ziinkai Kozos Onkormanyzati Hivatal koteles
ellenorzést biztositani, az éves belsoellenorzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a
belso ellenorzésrol a Balatonfiiredi Tobbcélu Tarsulassal kotott megallapodas alapjan
gondoskodik. Az ellenorzés tapasztalatairol a polgarmester a zarszamaclasi rendelet- tervezet
eloterjesztésekor koteles a képviselo -testiiletet tajékoztatni.
24. § A 2016. évi pénzmaradvanyt a mellékletben megosztott aranyban miikodési és
fejlesztési célokra hasznalja fel.
25. § Az onkormanyzat arubeszerzéseire, épitési beruhaziisaira és szolgaltatas megreiideléseire
vonatkozo szabalyokat a képviselo-testiilet altal jovahagyott Zanka Kozség Onkoriii anyzata
Kozbeszerzési Szabalyzataban kell rendelkezni.
26. § A Képviselo -testiilet kiilon dontésben rendelkezik az alap ltvanyok és tarsadalmi
szervezetek tamogatasara tervezett eloiranyzatok felhasznalasarol. A tamogatas folyositasa
elott az Onkormanyzat szerzodést kot a tamogatott szervezettel. Meghatarozza a tamogatas



osszegét, céljat, elszamolasanak hataridejét és modjat. A tamogatott szervezetnek iiyilatkoznia
kell, hogy koztartozasa nincs és az elozo onkormanyzati tamogatassal rendben elszamolt,
valamint a jogszabalyi rendelkezésnek megfeleloen letétbe helyezte beszamolojat, mint
birosagi nyilvantartasba vett szervezet. A Képviselo-testiilet a tamogatasokra, szervezeteknek
és rendezvényeknek 1.200 e/Ft céltartalékot képzett .
27. § (l) Az onkormanyzat gazdalkodasa soran készpénzes fizetési mod kizarolag a bérjellegii
kifizetésekkel, a szocialis ellatasokkal és az 100 ezer forint egyedi értéket meg new halado
dologi kiadasokkal kozvetleniil osszefuggo kifizetések, céljabol igényelheto és fizetheto ki.
Minden tovabbi kifizetés kiziirolag atutalassal, készpénzkimélo modon teljesitendo.
(2) A bevételi és kiadasi eloiranyzatok teljesitése soran a készpénzes fizetés helyett
elsodlegesen a készpénzkimélo fizetési modot kell alkalmazni.
28. § Az onkoimanyzati palyazatok benyujtasarol és azok onrészének mértékérol a Képviselo -
testiilet hatarozattal dont.

Zaro rendelkezések

29. § (1) A rendelet 2017. marcius 28 napjan lép hatiilyba. Rendelkezéseit 2017. J anuiir I -jétOl
kell alkalmazni.
(2) Atmeneti rendelkezésként a Képviselo -testiilet kiitelezettséget vallal arra, hogy a Zankai
Kii zos Onkormiinyzati Hivatal kiiztisztviseloi részére az e targyti , kiilon onkormanyzati
rendelettel megallapitott illetménykiegészités és személyi illetmény fedezetét a tiirgyévet
kii veto évi kiiltségvetés elfogadasaig biztositja.

Zanka, 2017. marcius 14.

Ziiradék:Kihirdetve: 2017.marcius 27.

Lukacs Agnes
jegyzo

Lukiics Agnes
jegyzo


