Vácszentlászló Község Önkormányzata
Képvis€lő-te§tületének
1/2016. (IL 11.)
önkormányzati rendeIete
vácszentlászló Köz§ég Önkormányzatának 2016, évi költ§égveté§éről
Vácszentlászló KöZség ÖnkoImányzat Képviselő-testiilete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredetijogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el, az
államhááartásról szólón 2011. évi Cxcv törvény 23. § (1) bekezdésben foglaltak alapján.

1.§

(1) A rendelet haLílya a Képviselő-testiiletre annak szerveirc és költ§égvetési szerveire
és az Önkormányzat áItal iÉnyítottköltségveté§i szervekre, a költségvetési szervek
gazdálkodásának szabályai alapjrin gazdálkodó egyéb törzskön},vi jogi személyeke
(továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
(2) E lendelet sz€mélyi hatáya
és támogatii§ban

kiteied

a támogatások tekintetében a tárnogatást nyújtó

részesülő szerwe, szervezete, személyre is,

2,§

vác§zentlászló Község Önkorrnrinyzata (továbbiakban| Önkormanyzat) 2016. évi
bevétele az 1 . sz. mellékletekben részletezett foná§onként 246. 1 90 e Ft, mely
tartalmazza a WZS csatoma Beruházási és Üzemeltetési ÖnkormáLiyzati Társulás 635
e Ft tervezett bevételétis, valamint magában foglal.ja a 93.883 e Ft-os intézmény
fi rranszirozás összegét is.

3.§

(1)

Az Önkormányzat2016. élikiadása246.I90 eFt a2. sz. mellékletekben
fészletezettek szerint. E kiadáson beliil a wzs csatoma Beruhízási és Üzemeltetési
Önkormányzati Tlí.sulás kiadása 635 e Ft, a 480 e Ft-os tartalékkal együtt.
(2)

A költségvetési szervek kiadását előiíínyzat c§opoíok, engedélyezett létszám,

kötelező feladatok vonatkozá§ában a 3. sz, melléklet tartalmazza.

Az Önl(ormlínyzat a működési céIúpénzeszköz átadását államhlitartáson kívü]íe
3.030 e Frban bagyjajóvá. (2. sz. melléklet)
(3)

(4)

4.§

Az intézmények bevételeit és kiadásait

a 4.sz.

melléklet tartalmazza.

Az Önkományzat a2016. évi szernélyi állománya 23 lő, mely r'emtaítalmazza a
külön szelzódések alapján biztosítandó köZfoglalkoztatisi létszámot.
(1)

(2)

A személyi juttatás

a 3. sz. mellékletben részletezettek szerint összesen 67.342 e Ft,

míg a személyi juttatást terhelő kiadás 18,839 e Ft,

5,§

köZépiskolát végzett köztisztviselői illetménl,kiegészítését
20 l 6. évben 20 %-ban hatálozza meg.
(1)

A Képviselő-testület

a

A főfoglatkozású köZalkalmazottak

és muntavállalók részére nettó 7.000,- Ft
utalván)-t
biáosít azzal, hogy aZ óvodában étkező
értékben az Önkormányzat étkezési
dolgozóink részéreugyanilyen összegben ez meleg étkezéskéntis igénybe vehető. A
kőztisztviselők részérekérelmüknek megfelelő módon bruttó 200 e Ft éves összeget
biáosít béren kívüli juttatásként,

(2)

A Vácszentlászlón állandó lakcímmel rendelkező, a lakást egyedül hasznáó
személy, ha a szolgáltatá§lgénybevételéhez l10 literes gyújtőedényzetet használ, az első
(3)

negyedévi számla megfizeté§éhez, a szolgáltató felé kifizetendő 800 Ft+ÁFA
hulladékg)ujtési díj támogatásla jogosult,

6.§

Az Óntormányzat kiadásainak

7.§

(1)

8.

§

9.§

és bevételeinek mérlegszerű bemutatását a 4. sz.
melléklet, míg a pénzfelhasználási tervet az 5 . sz. melléklet tartalmazza,

A Képviselő-testület

a bérleti díjakat infláció

méfiékévelnövelni rendeli, azzal, hogy

az emelés kapcsiír a hatályos szerződés szerint kell eljrárni.

A Képviselő{e§tület

gMdálkodással kapcsolatos hatáskörök€t
elemi költségvetést a polgármestel hagyjajóvá.

nem ruháZza át, az

a

Az Önkormrányzat 6.196

míg
a WZS Csatoma Beruházrai és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás tartaléka pedig
480 e Ft. Többéves kihatással járó feladat nincs, hitel, s kezességvállalásból adódó
e Ft céltartalékot és 1.952 e Ft múködési taítalékot képez,

kötelezettség nem teTheli az ÖnkormánJzatot.

10.§ (1) Az önállóan mliködő és gazdálkodó, és az önállóan múködő költ§égvetési szervek
éves költségvetésük végrehajLísáért,a gazdálkodásjogszerűségééit,a takarékosság
érr'éíyesitésééfi
az alap feladatok ellátásáért a költségveté§i §Zerv vezetője felel.

A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaTadása nem vonja maga utín az
automatikus költségvetési támogatiis növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben
a tervezett bevételek íem folynak be,- nem teljesíüetők.
(2)

(3)

A helyi önkormlínyzati költségvetési szerv pénzmaradványát

a Képvi§elő-testület

hagyjajóvá.

A Képvi§elő+e§tiilet nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját
hatáskörú előiÉnyzat módosítást hajtsanak végre. A létszrám és bérgazdálkodási k€Ietet
b€ kelt taItani,
(4)

1 1.

§ A költségvetési szervek,

és t.írsulá§ok pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri

Hivatal látja el.

12.§ Ez a rendelet a kihildetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 2016. janulír 1, és
jelen rendelet hatálybalépése között telje§ített bevételek és kiadások e Iendeletbe
beépítésrekerültek, aá a Képvi§elő-testiilet jóvíihagyja.
vácszentlászló, 2016. febru.fu 2,
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Kíál László
jegyző

