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az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában, a  közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében és 237. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. E rendelet hatálya 

 
1. § 

 
E rendelet hatálya a Képviselő-testület és a  Csanyteleki Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: önkormányzati hivatal) 
az önkormányzat  költségvetésével való gazdálkodására terjed ki.  

 
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK   
az önkormányzat költségvetéséről 

 
 

2.  Az önkormányzat költségvetési bevételei 
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének a kiemelt előirányzat rovatok szerinti részletezését az 1. 
melléklet  szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

(2) Az önkormányzat költségvetésében a működési bevételek részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint 
állapítja meg a képviselő-testület. 

(3) Az önkormányzat költségvetésében a működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 
részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. 

(4) Az önkormányzat költségvetésében adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek alakulását a 
4. melléklet részletezése szerint szabja meg a képviselő-testület. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi tervezett finanszírozási bevételeit a 10. mellékletben 
rögzítettek szerint hagyja jóvá. 

(6) Az  önkormányzat  költségvetése helyi bevételei terhére illetménykiegészítés címén pénzügyi fedezetet  nyújt 
a hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselői és a középiskolai végzettségű köztisztviselői számára a 
köztisztviselők alapilletményének 20 %-a mértékéig.  

(7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése helyi bevételei terhére kötelezettséget vállal az 
önkormányzati hivatal köztisztviselői számára  egyéb juttatás címén (járulék terhekkel együtt) biztosított összeg 
kifizetésére  az önkormányzati hivatal köztisztviselőire kiterjesztett Közszolgálati Szabályzatban rögzített 
eljárásrend szerint.   

 
3. Az önkormányzat költségvetési kiadásai 

 
3. § 

 
(1) Az önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének kiemelt előirányzat rovatok részletezését az 5. melléklet 

szerint határozza meg a képviselő-testület. 



(2) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások címén biztosított források összegét e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti, e rendelet 6. mellékletében meghatározott szociális ellátások 
költségvetési előirányzata feletti rendelkezési jog gyakorlását a polgármesterre ruházza át azzal, hogy e 
jog gyakorlását követően a Képviselő-testület soron következő ülésén arról beszámolni köteles. 

(4) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások részletezését a 7. 
mellékletben rögzíti a képviselő-testület. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében a beruházásokra és felújításokra fordítandó források összegét a 8. melléklet 
szerint állapítja meg a képviselő-testület. 

(6) Az önkormányzat 2015. évi finanszírozási kiadásait a 10. mellékben rögzítettek szerint állapítja meg a 
képviselő-testület.  
 

4.  Az önkormányzati hivatal engedélyezett létszámkerete 
 

4. § 
 

A képviselő-testület a hivatalánál foglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét e rendelet 15/a) melléklete 
szerint határozza meg. 

 
5.  Az önkormányzat egyéb foglalkoztatottainak létszámkerete 

 
5. § 

 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között (2014. évben) létrejött 

szerződés szerinti közfoglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett (áthúzódó) létszámkeretét a 15/b) 
melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a 2015. 
évben induló új közmunka programokkal összefüggő szerződéseket az önkormányzat képviseletében 
kösse meg. 

(2) Az önkormányzat választott tisztségviselőinek és külsős bizottsági tagjainak létszám kimutatását a 15/c) 
melléklet tartalmazza. 

 
6.  Az önkormányzat finanszírozási célú adósságot keletkeztető ügyletei, pénzügyi műveletei  

és hatáskörök gyakorlásának rendje 
 

6. § 
 
(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében külső-finanszírozási célú, adósságot keletkeztető ügyletet nem 

tervez.  
(2) A képviselő-testület ellenkező döntéséig, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal haszon- és 

jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet.  
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati hivatal számára a felesleges kapacitásként 

rendelkezésre álló műszaki és technikai háttér időleges hasznosítása érdekében, az alábbi tevékenységek végzését 
engedélyezi: 
a)  fénymásolás, 
b)  faxszolgáltatás, 
c)  fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés, 
d)  reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, 
e)  e- Magyarország pont, Tele-ház működtetése, 
f)  iskolai könyvtári feladatok végzése, 
g)  havi kiadvány (Csanyi Hírmondó) megjelentetése, térítésmentes terjesztése. 
Az a)-c) pontokban megjelölt tevékenységek díjtétele önköltségszámításon alapul. Ezen díjtételek aktuális 
részletezését e rendelethez csatolt 7. függelék tartalmazza.  Az f) pontban írt tevékenység végzése  
(átruházott hatáskörben)  külön megállapodásban foglaltak szerint, díjmentesen történik.  

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása 
tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározása és a térítésmentesség megadása (egyedi szerződések 



megkötése) jogát a polgármesterre ruházza át. A (3) bekezdés g) pontja szerinti havi kiadványban 
megjelenő reklámfelület térítésmentessége meghatározására a polgármester jogosult. 

(5) Az önkormányzat érdekében szervezett rendezvényeken biztosított reklámfelület, egyéb reklám jellegű 
szolgáltatás díjáról (a reklám szóróanyagok mennyiségéről, a reklámfelület nagyságáról, a szolgáltatás 
időtartamától függően) a feleknek egyedi megállapodásban kell rendelkezni. 

(6) Nem minősül reklám tevékenységnek, reklámfelület biztosításának a helyi civil szervezetek és önszerveződő 
közösségek, továbbá önkormányzati tagintézmények és azokat fenntartó Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás által szervezett programokról, rendezvényekről, pályázatokról szóló előzetes és 
utólagos tájékoztató megjelenítése. 

 
 

7.  A költségvetés általános- és céltartalék összegének meghatározása, rendelkezési jog gyakorlásának átruházása és 
a függő kötelezettségek adatai 

 
7. § 

 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében általános- és céltartalékként elkülönített keretösszegét e 

rendelet 9/a) melléklete szerint határozza meg, mely keretek feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog 
gyakorlását a polgármesterre ruházza át, aki a rendelkezési és az átcsoportosítási joga gyakorlását 
követően a képviselő-testület soros ülésen az általa hozott döntésről beszámolni köteles.  

(2) A függő kötelezettségként nyilvántartandó kezesség vállalások engedélyezett 2015. évi keretét a 9/b) 
melléklet szerint rögzíti a Képviselő-testület. 

 
8.  Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozott Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztési programok meghatározása 

 
8. § 

 
(1) Az önkormányzat költségvetésében rögzített Európai Uniós és Nemzeti forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló fejlesztési programok képviselő-testület által jóváhagyott részletezését a 11. melléklet foglalja 
magában. 

(2) Az önkormányzat költségvetésében a több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázatok 
megvalósításához garantált saját forrás fedezeteit és kapcsolódó költségeinek éves bontását a 12. mellékletben foglaltak 
szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

(3) A képviselő-testület a Csongrád Város Önkormányzatával közösen (Csongrád- Csanytelek Ivóvíz- 
minőség-javító Önkormányzati Társulása által) indított fejlesztési projekt tervezett támogatás és saját forrás 
részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.  

(4) Az (3) bekezdésben rögzített fejlesztési programhoz biztosított saját forrás fedezet fejlesztési célú 
támogatásként kerülhet átadásra az érintett társulás részére. 

 
9.  Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 

 
9. § 

 
Az önkormányzat költségvetésében az önkormányzat előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét a 14. 
mellékletben rögzítettek szerint határozza meg a képviselő-testület. 

 
 

10.  A költségvetési előirányzatok módosítása  
 

10. § 
 

(1) A költségvetés eredeti előirányzatainak évközi módosítása  képviselő-testület által alkotott rendelet 
módosítással történik. 

(2) Az új számviteli elszámolási rendszerből eredően biztosítani kell a naprakész és folyamatos összhangot a 
költségvetési előirányzatok és a kötelezettségvállalások, követelések között. Ennek érdekében a 
költségvetési rendelet-módosítások közötti időszakban az indokolt előirányzat módosításokra 



vonatkozóan a képviselő-testület felhatalmazást ad (hatásköre átruházásával) az önkormányzatnál a 
polgármesternek, az önkormányzati hivatalnál a hivatalt vezető jegyzőnek, a költségvetési  
intézményenkénti kiemelt előirányzatain belüli előirányzatok módosítására, továbbá a működési és 
fejlesztési tartalékkeretek igénybevételére, az államháztartáson belüli- és kívüli évközi kötött 
felhasználású források átvételére és felosztására.  

(3) A (2) bekezdésben rögzített valamennyi átruházott hatáskörű előirányzat változást „előirányzat 
módosítási okirat”-on kell rögzíteni. Az engedély okiratnak tartalmaznia kell az előirányzat módosítás fő 
jogcímét, az érintett bevételi és kiadási előirányzat rovatokat, kormányzati funkció és szakágazat 
számokat, az előirányzat módosítás összegeit és a módosítás időpontját. Az engedély okiratban rögzített 
adatok csak polgármesteri és jegyzői aláírást követően kerülhetnek lekönyvelésre az Adó- és Pénzügyi 
Iroda  köztisztviselője által. A tárgyhavi átruházott hatáskörű előirányzat módosításokról a polgármester 
és a jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a módosítást követő soros ülésen. Az átruházott 
hatáskörben végrehajtott hó-közi előirányzat módosítások tételeit az egyéb előirányzat módosításokkal 
rögzíteni kell az időszakonként előterjesztett rendelet módosítási javaslatokban. 

 
 

11.  Az önkormányzat költségvetéséből biztosított közvetett támogatások részletezése 
 

11. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat egészségügyi alapellátási közfeladata teljesítéséhez a háziorvosi és 

fogorvosi szolgáltatások működéséhez ingyenes helyiség és térítésmentes ivóvíz, valamint villamos energia használati 
jogot biztosít az önkormányzat éves költségvetése terhére, a háziorvosokkal és a fogszakorvossal megkötött 
és érvényes feladat-ellátási szerződésekbe foglaltak szerinti teljesítés ellenében. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére évi egy alkalommal a törzsvagyonába tartozó 
helyiséget ingyenesen biztosít valamennyi helyben működő nonprofit és civil szervezet részére rendezvényeik 
megtartásához. 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére az országgyűlési képviselői, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármester, továbbá az Európai Parlamenti képviselői választások 
lebonyolítása során (valamennyi választási körzetre kiterjesztetten) a helyben jelöltet állító politikai párt 
számára kampányrendezvények tartása céljára, egy alkalommal, a Faluház ingyenes igénybevételének költségeire 
fedezetet biztosít. 

(4) Az önkormányzati hivatal alaptevékenysége keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi 
színtéren) belül működő e-Magyarország Pont, Tele-ház által nyújtott szolgáltatás igénybevételét és a havi lapként 
megjelenő Csanyi Hírmondó közzétételét (a reklámfelület biztosítása kivételével) térítésmentesen biztosítja az 
önkormányzat költségvetése terhére. 

(5) Az önkormányzat tulajdonaként törzsvagyonába tartozó, állami fenntartásban lévő Szent László 
Általános Iskola működéséhez vagyonkezelésbe adott épületen belül, az általános iskoláskorú gyermekek 
számára térítésmentesen nyújt iskolai könyvtári szolgáltatást az önkormányzati hivatal szervezetében 
közszolgáltatói egységként működő nyilvános könyvtár tevékenysége keretében, az erre irányuló 
megállapodásban foglaltak szerint. 

(6)  A képviselő-testület a település lakossága számára  
a) a helyi adók körébe tartozó magánszemélyek kommunális adója címén adótárgyanként megállapított évi 8.000  

forintból (infrastruktúra hiánya miatt) a Dilitor, Dögállás, Oláhállás és Nagy-gyep érintett területén élők 
számára    adótárgyanként évi 2.000 forint adókedvezmény biztosítását mondta ki hatályos önkormányzati 
rendeletében, amely 2015. évben 100.000,-Ft értéket képvisel, 

b) gépjárműadónál a gépjárműadóról szóló törvényben foglaltakon túli 
kedvezményt, mentességét nem nyújt. 

 
12.  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által fenntartott tagintézmények finanszírozása 

 
12. § 

 
(1) Az önkormányzat intézmény fenntartói jogának az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

(továbbiakban: Társulás) számára való átruházásával az intézmények működéséhez eredeti előirányzatként 



közvetlen pénzügyi fedezetet biztosít az állami alap- és kiegészítő normatív támogatások keretösszegeinek  
megfelelően és a (2) bekezdésben foglaltak szerint. 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített tagintézményi alap,- és kiegészítő állami támogatások átadása mellett eredeti 
előirányzatként az önkormányzat kiegészítő támogatást nyújt: 
a) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ részére az intézményi költségvetési egyensúly és likviditás 

biztosítása érdekében 1.000.000.- Ft keretnagysággal, működési célú támogatásként, valamint 
1.000.000.- Ft keretnagysággal felújítási célú támogatásként. Amennyiben az bentlakásos intézményi 
férőhelyszám bővítése engedélyezése által, valamint az előző évi normatíva elszámolás egyenlege, 
megfelelő nagyságú évközi bevételi többlet forrást eredményez, úgy az intézménynek átadott 
önkormányzati kiegészítő támogatás összege részben, vagy teljes egészében visszafizetendő az 
önkormányzat költségvetésébe; 

b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda részére a tagintézmény költségvetési egyensúlya és likviditása 
biztosítása érdekében az állami támogatások és helyi intézményi bevételekkel nem fedezett, 
elismert működési kiadások  összegéhez 5.000.000.- Ft kiegészítő támogatás formájában nyújt 
fedezetet. Amennyiben az előző évi normatíva elszámolásból eredően, valamint a tárgyévi évközi 
(esetleges) normatívák többletigénylési lehetőségéből, továbbá működési célú költségmegtakarítást 
eredményező pályázati támogatásokból  bevételi többletet ér el a tagintézmény, úgy a kiutalt 
kiegészítő támogatás részben, vagy teljes egészében az önkormányzat költségvetésébe 
visszafizetendő.  

(3) A Társulásba integrált intézmények intézményvezetői számára kiemelt feladat, hogy gondoskodjanak a 
takarékos, költség-hatékony gazdálkodásról, a költségvetési szervek működését alapvetően meghatározó, 
elsődlegesen a kötelező bérelemek és a közüzemi díjak  folyamatos  kifizetéséről. 

(4) A többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásokra (az intézményi működés biztonsága 
érdekében), csak garantált és teljesült többletfedezetek megléte esetén kerülhet sor. 

 
Az önkormányzati hivatal költségvetése 

 
13.  Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei 

 
13. § 

 
(1) Az önkormányzat költségvetésében az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei összegét a 16. melléklet 

szerint határozza meg a képviselő-testület. 
(2) Az önkormányzat költségvetésében az önkormányzati hivatal működési bevételeit a 17. melléklet szerint 

hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
 

14.  Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 
 

14. § 
 
(1) Az önkormányzat költségvetésében az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásainak összegét a 18. 

mellékletben rögzítetten hagyja jóvá a képviselő-testület.    
(2) Az önkormányzat költségvetésében az önkormányzati hivatal hatáskörébe tartozó központi támogatásokhoz 

kapcsolódó pénzbeli és természetbeni szociális juttatások, ellátások részletezését a képviselő-testület jóváhagyásával a 
19. melléklet foglalja magában. 

 
15.  Az önkormányzati hivatal előirányzat felhasználási ütemterve, az előirányzatok módosítása  

 
15. § 

 
(1) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét a 20. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően határozza meg.  
(2) Az önkormányzati hivatal évközi előirányzat módosításaira vonatkozóan e rendelet 10. §-ában 

rögzítetteket kell értelemszerűen alkalmazni. 
  



 
16.  A községi szintű költségvetési egyenleg 

 
16. § 

 
A képviselő-testület a községi szintű költségvetés egyenlegének alakulását és a költségvetés egyensúlya biztosításához 
figyelembe vehető belső- és külső finanszírozási elemek részletezését a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

17.  Az önkormányzati szintű feladatellátás részletezése 
 

17. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat községi szintű költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatok, 
előirányzat csoportok, kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 22/a) melléklet szerint 
hagyja jóvá.  

(2) A képviselő-testület a községi szintű költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatok, előirányzat  
csoportok, kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 22/b) melléklet szerint hagyja jóvá, 
melynek külön során szerepel a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára a vonatkozó 
Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerinti költségek feltüntetése.  

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

18. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

18. § 
 
(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell 

alkalmazni. 
(2) Hatályát veszti  az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetéséről szóló  3/2014. (III. 28.) önkormányzati 

rendelete. 
 
 
 
 
 
 
 
 Forgó Henrik         Kató Pálné 
 polgármester             jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése: ……………………………… 
 
 
               Kató Pálné   

    jegyző 
 


