
 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

1/2017. (II.16.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) 

pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatásköréből eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: 

Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a felügyelete alá tartozó intézményekre, a 

polgármesteri hivatalra, az önkormányzat vállalt feladataira terjed ki. 

 

II. Főösszegek, feladatok, tartalékok, hiány kezelése 

 

2. § 
 

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetése címrendjét a 2-3. mellékletek szerint határozza 

meg. 

3. § 
 

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetése 
 

a) bevételeinek fő összegét 2.991.499.765 Ft-ban 

b) kiadásainak fő összegét 2.991.499.765 Ft-ban 
 

állapítja meg az 1. melléklet szerinti mérleg részletezésében. 

 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg fejezetenkénti, címenkénti, 

alcímenkénti, előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. 

melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg fejezetenkénti, címenkénti, 

alcímenkénti, előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. 

melléklet tartalmazza. 
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4. § 
 

(1) A Képviselő-testület 2017. évi költségvetése működési célú  

 

a) bevételeit 2.865.661.762 Ft-ban 

b) kiadásait 2.865.661.762 Ft-ban 

 

állapítja meg az 1/a. melléklet szerinti mérleg részletezésében. 

 

(2) A Képviselő-testület 2017. évi költségvetése felhalmozási célú 

 

a) bevételeit    125.838.003 Ft-ban 

b) kiadásait    125.838.003 Ft-ban 

 

állapítja meg az 1/b. melléklet szerinti mérleg részletezésében. 

 

A 2017. évi felújítások célonkénti, felhalmozások feladatonkénti részletezését a 10. 

melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület 2017. évi költségvetése lakáseladási alapjának 

 

a) bevételeit   11.000.000 Ft-ban 

b) kiadásait   11.000.000 Ft-ban 

 

állapítja meg az 1/c. melléklet szerinti mérleg részletezésében. 

 

(4) A Képviselő-testület 2017. évi költségvetése környezetvédelmi alapjának 

 

a) bevételeit   1.600.000 Ft-ban 

b) kiadásait   1.600.000 Ft-ban 

 

    állapítja meg az 1/e. melléklet szerinti mérleg részletezésében. 

 

(5) A Képviselő-testület 2017. évi költségvetése idegenforgalmi alapjának 

 

a) bevételeit   379.999 Ft-ban 

b) kiadásait   379.999 Ft-ban 

 

    állapítja meg az 1/f. melléklet szerinti mérleg részletezésében. 

 

5. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerinti 

részletezésben hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények, feladatok 2017. évi alkalmazotti 

létszámkeretét az 5. mellékletben foglaltak szerint irányozza elő. 

 

(3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsített előirányzatait a 6. 

melléklet szerinti részletezésben fogadja el. 
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6. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetése tartalékát 11.378.648 Ft-ban határozza 

meg. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékból a 2017. évi felhalmozási tartalék összege 10.309.448. 

Ft, amely a lakáseladási alap tartaléka 8.087.000 Ft, és általános felhalmozási tartalék 

2.222.448 Ft.  

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti tartalékból a 2017.évi működési tartalék összege 1.069.200 Ft.  

 

(4) A (2-3) bekezdés szerinti tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

 

7. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadások teljesítését az év közben keletkező, 

működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a működőképesség helyreállítására 

kiegészítő támogatást igényel. 
 

(2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az (1) bekezdés szerinti helyzet megléte 

esetén a pályázat szerinti igénylés előkészítésével és benyújtásával. 

 

III. Végrehajtási rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében állami, helyi ünnepek rendezésére 

3.250.000 Ft-ot biztosít, amelynek felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. 

 

(2) A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében a Belső identitástudat fejlesztése keretre 

4.849.324 Ft-ot biztosít, amelynek felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. 

 

(3) A polgármester az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben (a testület hatásköréből át nem 

ruházható ügyek kivételével) a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, két ülés 

közötti időszakban felmerült, halaszthatatlan ügyben az év közben keletkező, 

kötelezettséggel nem terhelt előirányzat szabad kerete terhére bruttó 7.000.000 Ft 

értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról.  

 

(4) A Képviselő-testület 2017. évben támogatást nyújt Bátonyterenye Közoktatásáért 

Közalapítványnak 11.187.134 Ft összegben, mely döntés végrehajtásával megbízza a 

polgármestert. 

 

(5) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft-

nek a tanuszoda működtetésével kapcsolatos feladataira 2017. évi költségvetésében 

összesen 20.000.000 Ft-ot biztosít, amely átadásáról külön megállapodás alapján a 

polgármester jogosult dönteni.  

 

(6) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft-nek 

működési célra 50.000.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználásáról a polgármester külön 

megállapodás alapján jogosult dönteni. 
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(7) A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft-nek működési célra 

6.000.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználásáról a polgármester külön megállapodás 

alapján jogosult dönteni. 

 

(8) A Képviselő-testület 2017. évben a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása részére 48.152.096 Ft-ot ad át a 11. mellékletben részletezett 

feladatokra. A Képviselő-testület a működtetésre átadott intézmények 2017. évi 

költségvetését a 11/a. melléklet, szerint elfogadja. 

 

(9) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az (1)-(7) bekezdésekben történt teljesítésekről a 

polgármester adjon tájékoztatást a 2017. évi zárszámadás keretén belül. 

          

9. § 

 

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. évi törvény 

234. § (3)-(4) bekezdése alapján az e törvény hatálybalépését követően köztisztviselő 

jogviszonyt létesítő munkavállalók illetménykiegészítésének mértékét 2017. évre 

vonatkozóan az egyes köztisztviselő alapilletmények 

a) felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30 %-ban,  

b) középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10 %-ban  

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő – testület Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló 

köztisztviselőinek illetményalapját 2017.január 1-től  40.600 Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői szociális támogatásra 2017. 

évben 300.000 Ft-ot biztosít. 

 

(4) A (3) bekezdés szerinti összeget a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének 

2017. évi költségvetése tartalmazza és felhasználásáról az Önkormányzat Jegyzője 

rendelkezik. 

 

10. § 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi önkormányzati bevételek 

beszedésére, kiadások teljesítésére. 

 

(2) Az intézmények vezetői a 2017. évi saját bevételeik és kiadásaik teljesítésére a törvényi 

kereteken belül, saját hatáskörben jogosultak. 

 

11. § 

 

(1) Az intézmények és feladatok a 2017. évi eredeti előirányzatok szerint a 8/A. és 8/B. 

melléklet alapján, a 2. és 3. melléklet szerinti összetételben részesülnek önkormányzati 

támogatásban. Az évközi előirányzat-módosításokkal az önkormányzati támogatások is 

módosulhatnak. 

 

(2) A Képviselő-testület a 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet 

szerint elfogadja, amely évközben szintén módosul az előirányzat-változások hatására. 
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(3) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás folyósítása, a pénzügyi ellenjegyzésre 

kötelezett kötelezettségek esetében a pénzügyi ellenjegyzést követően, bizonylat 

ellenében, egyéb esetekben a pénzügyi ellenjegyző az igények felülvizsgálata után, - 

figyelembe véve az önkormányzat likviditását - folyósítható. 

 

12. § 

 

(1) A Képviselő-testület évközben az önkormányzatnál keletkező részére engedélyezett 

pótelőirányzat felosztásával és felhasználásával a polgármestert megbízza, amelyről a 

polgármester a 15. §. szerint köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

 

(2) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését 

követő képviselő-testületi ülésre köteles a polgármester a költségvetési rendelet 

módosítását előterjeszteni. 

 

 

13. § 

 

(1) Az intézmények saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl, 

ennek betartásáért az intézmény vezetője személyes felelősséggel tartozik. A kiemelt 

előirányzatokon belül a részelőirányzatokat belső intézkedés alapján módosíthatja az 

intézményvezető. 

 

(2) Az intézményvezető a kiemelt előirányzatok módosítását írásban kezdeményezheti az 

Önkormányzat Jegyzőjénél, melyet a negyedév utolsó hónapja 10. napjáig, de legkésőbb a 

tárgyévet követően, 2018. január 15-ig kell megtenni. 

 

14. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati bevételek többletének felhasználásáról 

rendelet-módosítással határoz. A bevételi többlet szabad keretének meghatározásakor 

figyelembe kell venni a 8. §. (3) bekezdésének rendelkezéseit, valamint tekintettel kell 

lenni a 2017. évi működőképességet veszélyeztető helyzet megszüntetésére. 

 

(2) Az intézményi többletbevételek felhasználására az intézményvezető tesz javaslatot a 15. § 

(2) bekezdése betartásával. 

 

15. § 
 

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetését évközben szükség szerint egyedi 

döntésekkel módosíthatja, melyről a rendelet módosítását a polgármester köteles 

beterjeszteni legkésőbb 2018. február 28-ig. 
 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés esetében 2017. december 31-i hatállyal módosítja a 

2017. évi költségvetését. 
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IV. Záró rendelkezések 
 

16. § 

 

(1) A Képviselő-testület tájékoztatásul elfogadja 
 

a) a 7. melléklet szerinti 2017. évi kiegészítő szöveges indokolást, 

b) az 1. táblázat szerinti 2017. évi támogatásokat, 

c) a 2. táblázat szerinti 2017. évi mutatószámokat, 

d) a 3. táblázat szerinti 2017. évi szociális segélyezés adatait, 

e) a 4. táblázat szerinti 2017. évi városfenntartási feladatokat, 

f) az 5. táblázat szerinti 2017-2020. évek költségvetési mérlegét. 
 

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-

jétől kell alkalmazni. 

 

Bátonyterenye, 2017. február 15. 

 

 

 

 

 

     N a g y – M a j d o n  József                                                    dr. L e n g y e l  Tamás      

                 polgármester                                                                           jegyző 

  

  

 

 
Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bátonyterenye, 2017. február 16. 

 

               dr. L e n g y e l  Tamás      

                                                                                                  jegyző     
 

 


