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Balassagyarmat V6ros Onkormanyzatdnak Kdpvisel6-testi.ilete a Magyarorsziry Alaptdrv6nye 32.

cikk (1) bekezd6s d) 6s f) pontja 6s az allarrthaztartrisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny
(tovribbiakban: Aht.) 24. $ (3) bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapj6n, Balassagyarmat Varos

Onkormanyzata (tov5bbiakban: onkormdnyzat) 2019.6vi kcilts6gvet6s6r6l (tov6bbiakban: rendelet)

az alitbbi rendeletet alkotia:

I. fejezet
A rendelet hatrilya

1.$

A rendelet hatfiya kiterjed Balassagyarmat Vtiros Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6re, az

dnkormrinyzat 6ltal alapitott 6s fenntartott kolts6gvet6si szervekre, a Balassagyarmati Kcizos

Onkormanyzati Hivatalra (tov6bbiakban: K<izos Hivatal), tov6bb6 mindazon mag6nszemdlyekre,
jogi szem6lyekre 6s jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 egy6b szervezetekre, alapitvinvokra,
kozalapitvinyolca, gazdas6gi t6rsas6gokra, kcizhasznf tarsas6gokra, amelyek az onkormitnyzat

krilts6gvet6s6ben szerepl6 eloirdnyzatokb6l r6szesi.ilnek.

II. fejezet
A kiilts6gvet6s bev6teleinek 6s kiad6sainak f6iisszege, 

^ 
hirflny m6rt6ke 6s finanszfrozisfnak

m6dja
2.S

(1) A K6pvisel6-testiilet Balassagyarmat V6ros Onkormanyzatfnak 2019. 6vi ktilts6gvet6s6nek

f6bb egyenlegeit azalfhbiak szerint 6llapitja meg:
eFt

Megnevez6s 2019.6v e.ei.

e n ko rm 5n vzati b ev6felek OSS ZES E N 7 432 28!

5nkorm ilnvzati kiaddsok OSSZESE v 7 432 28!
Itl fr k6d 6 si c6 I 0 b ev 6telek cisszes e n fi n a n szl rozd s n 6l kil I 2 528 08i
t/lfrkdd6si c6lu kiaddsok osszesen finanszfrozds ndlklil 3 021 50C

W fi k6d6si kd lts6sv et6s esye n I eg e -493 413

=elhalmozdsi c6lu bev6telek osszesen finanszirozds
t6lkill

368 491

trelhalmozdsi c6lu kiaddsok risszesen finanszlrozds
z6lkiil

4 374 21(

= el h al m ozd s i kt5 lts6qvef6s eqve n I eg e -4 005 71(

Kti lts6av et6s dsszesifett eqven I ege 4 499 12(

Irlfikdd1si c6l0 el6zd 6vi p6nzmaradvdnv igdnvbev6tel 359 g8t

=elhalmoz1si c1l(t el6z6 6vi p6nzmaradvdny
o6nvbevdtele

400571(

9 el s6 fi n a n szi roz6s dsszesen 4 365 70t
trl Ak6d6si c6l 0 fin an szl rozdsi bev6telek 170 00c

Itl fi kddesi c6l u fi n an szi roz 6si ki ad €t sok 36 57t
tUlfik6d6si cdrt finanszirozSs egvenlege 133 42!

=eileszt6si cdl0 finanszi rozdsi bevdtelek

I



=eileszt1si c6lu finanszi rozdsi kiad1sok

=eileszt6si cil rt finanszi rozds egyenlege
Kii Is6 fi nanszi rozds 6sszesen 133 42t
8et6t leki5t6s
3et6t visszavon6s
tr i n an szi rozds dsszesen 4 499 12(

(2) A K6pvisel6-testi.ilet az <inkorminyzat k<ilts6gvet6si mdrlegdt az I. szfnni mell6klet szerint
fogadja el, amely tartalmazza a miikod6si c6hi bev6telek 6s kiad6sok, valamint a felhalmozitsi celu
bevdtelek 6s kiadSsok 2019. 6vi eredeti eloirinyzatirt, a 2020., 202I. 6s 2022. 6vek prognosztizillt
el6ir tny zatait j o gcimek szerint.

3.$

(1) A K6pvisel6-testiilet az Onkormdnyzat kdlts6gvet6s6nek cimrendj6t a (D-($ bekezdds szerint
6llapitja meg.

(2) Az Onkorm6nyzat a 3. szdmi mell6klet, a K<izos Hivatal, az onhll6an miik<id6 6s gazd6lkod6,
valamint az onillloan miikod6 kdlts6gvet6si szervek a 4. szdmu mell6klet szerint kiil<in-kiil<jn
alkotnak egy-egy cimet.

(3) Az Onkorm6nyzat cimen beliil a T6mogat6sok, kieg6szit6sek 6s 6tvett pdnzeszkozok alcimet a

3ll. szdmtt a V6rosiizemeltet6s alcimet a 312. sz6mu, az Egydb miikcid6si bev6telek, kiad6sok
alcimet a 313. szhmu, a Finanszirozdsi bevdtelek kiad6sok alcimet a 314. sz6mi, a T6ke jellegri
bev6telek 6s kiad6sok alcimet a315. szhmumell6klet tartalmazza.

(4) A rendelet az cinkorminyzat int6zm6nyei cimen beliil: a Ktjzos Hivatal, ,,az 6n6lI6an mtikcid6
es gazd6lkod6, valamint <in6ll6an mriktid6 intezmenyek" alcimeket a 4ll-41I5. szimfi mell6kletek
szerint tartalmazza.

4.$

(1) A Kdpvisel6-testiilet az <inkormfnyzat 2019. 6vi kcilts6gvet6s6nek p6nziigyi merleget a 2.

sz6mu melldklet szerint fogadja el, mely tartalmazza a 2.$-ban meg6llapitott bevdteli 6s kiad6si
f6<isszeg6nek j o gcimenkdnti megoszl5s6t.

(2) Az Onkorm6nyzatiHivatal es az <inkorm6nyzati intezm6nyek letszim-eloirimyzatifi2019. evre
v o natko z6 an a 20 . szitmir me I I 6klet tartalmazza.

(3) A K6pvisel6-testiilet akozcelu munka keret6ben foglalkoztatottak 6tlagos l6tsz6mrlt 50 f6ben
hatfnozza meg. A K6pvisel6-testtilet START krizmunka programban r6sztvev6 keret l6tsziimdt 48
f6ben hatirozza meg. A START kdzmunka program id6tartama l2honap.

@) Az Onkorm6nyzati Hivatal es az int6zm6nyek bev6teleinek el6iriinyzatdt rntezmenyenk6nti
bont6sban az 5, 5ll. sz6mu, a kiad6si el1irlnyzatait a 6, 6ll. sz6mi mell6kletek szerint fogadja el.

(5) Az onkorm6nyzatmikoddsi cdhi bev6teleinek 6s kiad6sainak mdrleg6t <lnkormiinyzati szintena
7. szdmtr mell6klet tartalmazza.

(6) Az Sllami tilmogatilsb6l szdrmaz6 bev6teleket a9. szdmri mell6klet, tartalmazza.

(7) Az onkormilnyzat kcilts6gvet6s6ben a t6kejellegti bev6telek 6s kiaddsok m6rleg6t a 8. szitmu
mell6klet, a beruhdzitsi kiad6sok el1iritnyzatainak beruhriz6sonkdnti, a felirjit6si kiadrlsok
eloirfunyzatainak fehijit6sonk6nti r6szletezdsdt a I0. szitmri mell6klet szerint fogadja el.



(8) Az rinkormrinyzattdbb 6ves kihatassal j6r6 kritelezetts6geinek ellirinyzatait , vhrhat6 kiad6sait
a ll. szdmi es 12. sz6mt mell6kletei szerint fogadja el.

(9) Az cinkorm6nyzat sajat bev6telei 6sszeg6nek kimutat6s6t 2019.6vre a 13. sz{m:iu,2020-2022.
dvekre a 15. szSmri mell6klet tartalmazza.

(10) Az ad6ss6got keletkeztet6 tigyletekb6l ered6 fizet6si kcitelezettsdgek futamid6 v6gdig fennrill6
dsszegeit 2019.6vre a 14. sz5.n:i',2020-2022. 6vekre a 16. szitmri melldklet szerint fogadja el.

(11) Az onkorm6nyzathtteliilominySt, alizingek 6s garanciav6llalSsok 6ves bont6sirt a I7. szftmu
me I I 6kl et tartalmazza.

(I2) Az Onkormanyzat iltal2019.6vben tewezett ad6ss6got keletkeztet6 iigylet r6szletes adatait a

18. sz6mf mell6klet tartalmazza.

(13) Az dnkorm6nyzat iltal k<izvetetten nyrijtott t6mogat6sokat a 19. sz5.m:i;- melldklet mutatja be

jogcimenk6nt, int€zm6nyenkdnt, a2018.6vben nyrijtott, illetve 2019.6vre viirhat6 adatok szerint.

(14) Az <inkorm6nyzat 2019. 6vi el6ir6nyzat-felhaszniltsi iitemtervdt a 2I. szttmu mell6klet

tartalmazza.

III. fejezet
Az iinkormfunyzati kiilts6gvet6s egyes elfiirinyzatainak megrillapitisfval, m6dositfsfval,

teljesit6s6vel, illet6leg felhasznrilfsfval kapcsolatos rendelkez6sek

s.$

(1) A Kdpvisel6-testiilet az rlnkorminyzat kolts6gvet6s6t, valamirf az irfinyitfsa al6 tartozS

krilts6gvet6si int6zm6nyek kcilts6gvet6s6t csak e rendelet6nek m6dosit6s6val v5ltoztathatja meg
Amennyiben az rinkormdnyzat kdzponti k<ilts6gvet6si fon6sb6l tobblet mtikod6si t6mogatiist kap,

annak c6l szerinti felhaszn6l6sa 6rdek6ben a polgrirmester az elliritnyzatok m6dositfsa irint
int6zkedhet, melyr6l a k6pvisel6-testiiletet a soron kdvetkez6 il16s6n tajfkoztatja.

(2) A polg5rmester a k6t testiileti i.il6s k<izotti id6ben - az cinkorminyzat kdlts6gvet6s6ben

meg6llapftott miikcid6si c6hi Sltal6nos tartal6k terh6re - halaszthatatlan iigyekben, saj6t

hat6skor6ben, 10 milli6 Ft egyedi 6rt6khatarig kcitelezettsdget v6llalhat, melyr6l a K6pvisel6-

testtletet a soron kovetkez6 iil6s6n koteles titiekoztatni.

(3) A k6pvisel6-testillet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy, az <inkorminyzat 6tmenetileg szabad

pdnzeszklzeib6l - legfeljebb fel 6ves lejaratri - rillampapirt v6s6roljon. Az iigyletr6l a K6pvisel6-

testi.iletet a soron kdvetkez6 iil6s6n ti$ekoztatni koteles. Az iigylet az Onkorm6nyzat

gazdflkodas6nakbiztonsiryiltnemvesz6lyeztetheti.

(4) A kolts6gvet6si int6zm6ny ellirfnyzat-viitoztatSsi sz6nd6krir6l, illetve a saiit bevdteli tcibblet

teruezett felhaszn6I6sr6l a kolts6gvet6si rendeletm6dositrls h6napj6t megel6z6 h6nap 20. napiaig

kdteles a jegyzlt 6rtesiteni, melynek alapjan - a jegyz6 el6k6szit6s6ben - a polg6rmester a

K6pvi s e 16 -te stiiletet tdj eko ztatj a.

(5) A k<ilts6gvet6si int6zm6ny vezetlje penzigyi fedezet, ellirdnyzat, vagy az ezel<r6l sz6l5, a

fenntart6t6l sz|rmazo ir6sos dokumentum hianyaban feladatot, k<jtelezettsdget nem vdllalhat 6s

ennek v6grehajt6s6t nem kezdheti meg.



(6) A kolts6gvet6si int6zm6nyek fenntart6i t6mosat6sa csak alaptevdkenysdgre 6s az ezzel

risszefiigg6 kiad6sokra haszn6lhat6 fel.

(7) Az 6ltal6nos tartaldk 2019. 6vi eredeti eloiritnyzata 130 000 e Ft, az 6v kcizben jelentkez6

tobbletfeladatokra, illetve el6re nem l6that6 kiadrisokra fordithat6 annak figyelembe v6tel6vel,
ho gy az <inkorm6nyzat likvidit6sa folyamato san bizto sithat6 le gyen.

(S) A Kdpvisel6-testiilet c6ltartal6kk6nt 50 000 ezer forintot ktldnit el a 3. szhmu mell6klet
Onkormrinyzati cim kiemelt ellirinyzatai kdzdtt, melyb6l 6 000 e Ft kdzfoglalkoztat6ssal
kapcsolatos kiad6sok fedezetet szolgilja,30 000 e Ft az intezmenyr szem6lyi juttatdsok esetleges

t<ibblet6t ftnanszirozza, 5 000 e Ft a Szent Erzs6bet Id6sek Otthona mrikdd6si tartaleka,9 000 e Ft
a Kiegyenlit6 b6nendezesi alap pillyazathoz kapcsol6d6 tartal6k.

(9) Az 6v krizben kepz6di| cinkorm6nyzati sajifi mtikod6si bev6teli tobbleteket els6dlegesen a

hat6s6gi kotelezds alapjan fenn6ll6 feladatok teljesitds6re kell forditani, az 6rt6kesitdsb6l,
vagyonhasznosit6sb6l szitrmaz6 t<jbbletbevdtel felhaszn6l6sfu6l a K6pvisel6-testtilet dont.

(10) Az illamhhztart6sr6l sz6l6 tdrv6ny v6grehajt6s6ra kiadott 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(tovribbiakban Avr.) 51. $ (1) bekezd6se szerint a K6pvisel6-testiiletnek rendelkezni kell a

targy6vben a szem6lyi juttat6sokon beliil, jutalmazdsra fordithat6 cisszegr6l. Balassagyarmat Varos
Onkorm6nyzatinii a tirgyevi teljesftmdny-osztonzdsre, jutalmazisra a szem6lyi juttat6sok
el6ir iny zata 3 Yo - ftnak me gfe I e I 6 o s sze g fordithat6 .

lV. fejezet
Az iinkormhnyzati k0lts6gvet6s elkiiliinitettp6nzalapja, valamint az iinkormfnyzat

gazdf lkodf sin kivtili szew ezetek kapcsolata
6.$

A K6pvisel6-testiilet kdrnyezetv6delmi feladatok ellftf.sira Kornyezetv6delmi Alapban
elkiilonftetten 3 000 eFt-ot biztosft.

7.$

(1) A Kdpvisel6-testtilet egyszeri t6mogat6st enged6lyez a 3ll. sz6mi mell6kletben foglalt
ellirinyzatok terh6re el6finanszirozilskdnt, melyre az Aht. 50.$ el6irilsait alkalmazni kell.
Kdlts6gvetdsi forr6st a tarsadalmr szervezetek, egyhtnak, v6llalkozilsok 6s egydb szervezetek
rdsz6re, a konkr6t feladat meghatfrozitsixal, valamint szftmadhsi k<itelezetts6get e16ir6 t6mogat6si
szerzodls alapjfin lehet adni.

(2) Az e Rendelet 3ll. szftmu mell6kletdvel meg6llapitott (1) bekezd6sben meghat6rozott
t6mogat6sok keret<isszeg6nek feloszt6sa az illet6kes bizotts6g javaslata alapjin, alapitv6nyok,
kdzalapitvinyok tekintet6ben kiikjn Kdpvisel6-testiileti hatitrozat szerint tcirtdnhet.

(3) Az (1) bekezd6sben meghathrozott keretekb6l alapitvhny rdszere t<jrt6n6 t6mogat6s ifiad6s6ra
csak a Kdpvisel6-testtilet hozzf$irulo dclnt6s6t k<ivet6en keriilhet sor. Az dnkorm6nyzat 6ltal
l6trehozott alapftv6nyok dvente mrijus 31-6ig kotelesek sz{not adni miik<id6stikr6l.

(4) A k<ilts6gvetdsi forr6s nem foly6sithat6, amig a kedvezm6nyezettnek az Onkormhnyzat fele
esed6kess6 v6lt 6s meg nem fizetett koztartozitsa van, illetve a koriibban kapott t6mogat6s
elsz6mol6sa nem tortdnt meg.

(5) Ha b6rmilyen ok kdvetkeztlben az Onkormfnyzat kdlts6gvet6sdnek m6dosit6srlra, ezilltal a
t6mogat6si elilir6nyzatok cstikkent6s6re, zirrolfusina, vagy tcirl6s6re keriil sor, akkor az



Onkormdnyzat a t6mogat6si megrlllapodris alapjin figzitett tiimogat6s tovdbbi foly6sit6s6t
megsziintetheti, 6s a megSllapod6st felmondhatja. Amennyiben a tfumogatds risszege - a
tilmogatottnak felr6hat6 ok miatt - tirgyev december 31-6ig nem kertil ifiutalilsra, arra a tdmogatott
a k6s6bbiekben semmilyen jogcimen nem tarthat arra igdnlt.

(6) A kolts6gvet6si 6vben egy t5mogatott r6sz6re egybesz6mitott,200 e Ft-ot meghalado dsszegben
nyujtott t6mogatrist, a d<jnt6st kdvet6 60 napon beltil, az dnkorminyzat honlapjan kozze kell tenni.

(7) A K6pvisel6-testtilet a lak6sok elidegenit6s6b6l sz6rmaz6 bevdteleket a lak6sok 6s helyisdgek
b6rletdre, valamint elidegenit6siikre vonatkoz6 egyes szabdlyokr6l sz6l6 1993. evi LXXVIIL
torv6ny 62.$ (3) bekezd6sdben nevesitett feladatokra fordithatja.

V. fejezet
Az iinkormfnyzati kiilts6gvet6s v6grehajt6sdval kapcsolatos rendelkez6sek

8.$

(1) A rendelet 3ll szirmu mell6kletdben meghatilrozott 4 500 e Ft ,,polg6rmesteri keret" ellirdnyzat
terh6re a polgrlrmester jogosult kritelezettseget v6llalni, el6re nem l6that6 egy6b feladatok,
t6mo gat6si k6relmek frnanszir ozdsin a.

(2) A rendelet 313. sz1mfi mell6klet6ben meghatdrozott 35 000 e Ft dnkormitnyzati ingatlanok
karbantartdsara, fehijititsira, valamint a315 szftmri melldkletben eszkrizbeszerulsre rendelkezdsre
6116 25 000 e Ft el6ir6nyzat feloszt6s6ra 6s felhaszniiitsitra az ig6nyek felm6r6s6t kovet6en,
el6zetes kdltsdgbecsl6s alapj 6n keriilhet sor.

(3) A kdlts6gvet6si szerv 6v kozben a tervezett illetve m6dositott eloirdnyzat6t meghalad6
t<ibbletbev6tel6b6l az 6ves szem6lyi juttat6sok es az azzal <isszefiigg6 munkaad6t terhel6 j6rul6kok
el6ir ttny zatrit le gfelj ebb :

- a tribbletbev6tellel jhr6 feladat elv6gz6s6hez sziiks6ges, nem a szem6lyi juttat6sok ktir6be tartoz6
kcizvetlen 6s k<izvetett kiad6soknak az adott bev6telb6l trirtdnS teljesit6se utiin fennmarado osszeg

erej6ig, illetve
- szerzodds, meg6llapod6s eset6n az abban meghat|rozott dsszeggel, a meghatfuozott idbszal<ra

emelheti, j 6v ithagy 6st krjvet6en.
(4) A Kdzponti Ovoda tagintezmenyeibe a koqegyz6sdg telepiil6seinek kozigazgat6si teriilet6n
lak6hellyel rendelkez6 sziil6k (sziil6i feliigyeletet gyakorl6k) veli.ik egy hdztartfisban 616

gyermekei vehet6k fel azzal a megkotdssel, hogy az ipolyszdgi, illetve a patvarci lakos
gyermekeket - mindaddig, ameddig a telepiil6sen miik<id6 tag6vod6kban a lltsz6mkeret arra
lehet6s6get ad, - kizdrolag a kdzs6gekben miik<id6 tag6vod6kba lehet felvenni. Ett6l elt6rni csak az

6rintett telepiil6s polg6rmesterdnek el6zetes engeddly6vel lehet.

(5) A krilts6gvet6si szerv hasznflatdban l6v6 6s a feladatainak ellititsirhoz feleslegessd v6l6
gdpeket, berendez6s6ket, felszerel6seket, j6rmriveket 6rtdkesiteni 500 ezer forint egyedi konyv
szerinti maradvdny6rtdk felett a polg6rmester el6zetes hozzi$irultsdval, a legjobb ajiinlatot tev6
rdszere lehet.

(6) A k<iltsdgvetdsi int6zm6ny 6ltal benyrijtand6 pillyilzatok,hoz minden esetben el6zetes enged6ly
sziiks6ges. Az engedllyt a polg6rmester jogosult megadni. Az el6zetes enged6ly-k6relmet
legk6s6bb a pilIyazat bead6si hatrlrideje el6tt 10 nappal kell benyrijtani, melyben be kell mutatni a

t6mo gat6s tervezett felhasznillirs6t 6s kolts6gvet6sre gyakorolt tov6bbi hatris6t.



(7) Az Orsz6ggyril6s, a Korm6ny, illetve valamely kdlts6gvet6si fejezet, vagy elktildnitett filami
penzalap 6ltal az rinkormdnyzat rlszdre 6vkozben biztositott, felhaszn6l6si kototts6gti
p6tel 6ir6ny zat a rcndelet m6do sitSs6t megel6z6en is felhaszn6lhat6.

e.s

(1) Az 6n6ll6an miik<id6 6s gazd6lkod6, valamint az onrill6an miikod6 k<ilts6gvetdsi szervek

est6ben a feladat elmarad6s6b6l, jogszabillyi viiltoz6sb6l szfrrnaz6 eloirfnyzat-megtakaritSs

felhaszniifts6ra csak a K6pvi sel5-testiilet enged6ly6vel kertilhet sor.

(2) A kcilts6gvetdsi szervekn6l a teljesitm6ny osztcinz6sre szolg6l6 elilirtnyzat csak a harmadik
negyed6vet kovet6en, a plnzijgyi helyzet fiiggv6ny6ben - a polg6rmester enged6ly6vel -
haszniihat6k fel.

(3) A K6pvisel6-testiilet 6ltal i6v6haeyott kiemelt el6ir6nyzatokat valamennyi cin6ll6an mrik<id6 6s

gazd61kod6, tovitbbh <in6ll6an mrik0d6 kdlts6gvet6si szerv kdteles betartani azzal. hogv a kiad6si

el6ir6nvzat nem j ar felhaszniiltlsi kotelezetts6ggel.

(4) KOlts6gvetdsi kiad6st teljesiteni az Aht. 37.$ (1) bekezd6se alapj6n - figvelemmel az Avr. 54.
g-6ra - csak irrisbeli kcitelezetts6gv6llal6s alapj6n lehet. A k6telezetts6g v6llal6s 6rvdnvess6g6nek

felt6tele a p6nziig)'i ellenjeeyz6s. A hivatkozott iogszab6lyok be nem tart6s6val l6trejdtt
kdtelezetts6 gre kifizet6s nem telj esithet6.

(5) Az (1) bekezd6sben meghatitrozott koltsdgvet6si szerveknek a penzforgalom alakul6srir6l
havonk6nti adatszolghltatdst kell telesiteni a K<izos Hivatal P6nztigyi osztilyafele.

(6) Az intdzm6nvek a j6vdhagyott kriltsdsvet6si t6moeat6st 6s a kiemelt kiad6si el6ir6nyzatokat
nem l6phetik tril. azokra tdbbletk<itelezetts6g nem v6llalhat6. Ennek betart6s66rt az int6zm6ny
vezettije szem6llzes felekiss6ggel tartozik. A kiemelt eloiritnyzatokon beltil a r6szel6irinyzatokat
saj6t d<intds szerint a K6pvisel<i-testtilet ti$lkoztatirsa n6lki.il is m6dosithatjitk, de a v6ltoz6sr6l 30
napon beliil a j e gy z6t tt$ekoztatiilk.

(l) Az int6zm6nyek vezet6i munk6ltat6i 6s bergazd6lkod6i jogkciriik gyakorl6sa sor6n nem
v6llalhatnak olyan tart6s elkritelezetts6get" amelyhez tdbblett6mogatiis sziiks6ges a 2019.. illetve az

azt krjvet6 6vekben. Az dnkormftnyzat a technikai jellegii feladatok eIlirtilsdhoz csak a munkakor
elltttsithoz elengedhetetlentil szi.iks6ges vegzettslgnek megfelel6 fedezetet biztositja.

(8) Az on6ll6an mrikdd6 6s gazdfikodo k<iltsdgvetdsi szervek az 6vkrizi elilirinyzat-
m6dosit6sokr6l a jegyz6 fital elrendelt formrlban k<itelesek naprakesz nyilv6ntart6st vezeti.

VL fejezet
Szem6lyi juttatisokkal 6s a munkaer6vel val6 gazddlkodfs rendje

10.s.

(1) Az on6ll6an mrikod6 6s gazd6lkod6 kdlts6gvet6si int6zmeny vezetoje e jogk<ir6ben elj6rva:
a.) A kcilts6gvet6si rendelettervezetben iires 6ll6sk6nt megjel<jlt 6ll6shelyeket a polg6rmester
enged6lye n6lktil nem t<iltheti be.

b.) A tartos t6voll6t miatt megtakaritott szem6lyi juttat6sok el6iritnyzata kizitrSlag a
feladatelllt6s folyamato s vitele drdek6ben haszn6lhat6 fel.
c.) A k6lts6gvet6si 6vben megriresed6 6ll6shely hatftrozatlan id6re tcirt6n6 betrilt6sdhez a
feliigyeleti szerv enged6lye sziiks6ges.



(2) A tril6ra, a helyettesitds, a t6voll6ti dij 6s a betegszabads6g idej6re frzetett dijazis alt6teleken
teljesitend6 kifizet6sek (el6irfnyzat) fedezetdt az altetel eredeti eloirilnyzatilnak 6s a foglalkoztatdsi
formiikhoz kapcsol6d6 eloirinyzatok megtakarit6sainak egyiittesen kell biztositanra. Az ehhez
sziiks6ges bels6 el6irfunyzat 6tcsoportosit6sokat saj6t hatSskorben folyamatosan el kell vlgezni.

(3) A kolts6gvet6si int6zm6nyek szem6lyi juttatSsokkal tcirl6no gazdillkoddsuk sor6n az Aht. 36.$.

(6) bekezd6snek alapjinaz Avr.50.$ (2), bekezd6s6benEsaz 51.$ (2) bekezd6s6benfoglaltakataz
alabbi kie g6szit6s sel kcitele sek fi gyelembe venni :

a.) a kolts6gvet6si szerv 6llominyaba tartoz6 szem6ly rlszdre megbiz6si dij, vagy m5s

szerzodds alapjhn dijazils a munkakori leir6sa alapjdn szitmfua el6irhat6 feladatra nem

frzetheto.
b.) Koltsdgvet6si intezmeny szellemi tevdkenysd g szolgilltatfsi szerz6d6sse1, szftmla ellendben

trirt6n6 ig6nybev6tel6re szeruodest az <inkorm6nyzatnii (es az fitala fenntartott b6rmely
int6zm6nyn6l) foglalkoztatott dolgoz6val, csak ajegyzo engeddly6vel kcithet.

c.) A kcilts6gvet6si szerv 6ltal ell6tott feladatokra szerz6d6s ktils6 szem6llyel, szervezettel

abban az esetben kdthet6, ha az intezmeny az alkalmazdsdban ri116 ktizalkalmazottakkal a
feladatot -meghatarozott okok miatt- ellitni nem tudja.

Ilyen ok lehet:
- saj6tos munkarend (ejszaka, h6tv6ge stb.)
- speci6lis v6gzetts6g, szakkepzetts6g sziiks6gessdge,
- az alacsony 6raszitmt krltelezetts6g miatt f6foglalkoz6sri dolgozo alkalmaz6sa nem

indokolt,
- eseti jelleggel felmertl6 feladatok,
- Stmeneti munkaer6 probl6mrlk.
E szabilly alkalmazfusdban szellemi tev6kenys6g ktiloncisen a nevel6s, oktat6s, a pdnzijgyl
adminisztr6ci6s feladatok el16t6sa, tan6csad6s, a rendszergazdai tev6kenys6g, a v6d6n6i,

orvosi, foglalkozfus-eg6szs6gtigyi ellit6s biztosit6sa, a mtisor-illetve rendezv6nyszetvezds,

lebonyolit6s.

(4) Amennyiben a kdlts6gvet6si 6v sor6n a feladatok villtozisa eset6n l6tsz6mcstikkentdsre keriil
sor, a ledpit6sn6l figyelembe kell venni az intezmenyek kdzdtti 6tcsoportosit6s lehet6s6geit, 6s a

feladatv6lto zilsbol ad6d6 j o gszabrilyi kcjtelezetts6geket.

A l6tsz6mcsokkent6sb6l ered6 trjbblet kiad6sokra a rendelkez6sre 6116 pflyhzati lehet6s6geket ki
kell haszn6lni.

VIl. fejezet
Az iinkormhnyzat irfnyitisa al|tartozS kiilts6gvet6si szervek p6nzellfitflsa

11.S

(1) Az <inkorm6nyzat kolts6gvet6si kapcsolatokb6l szfrmaz6 bev6tel6nek megalapozhsira

vonatkoz6 normativ, normativ kdtott, kozpontositott 6s egydb t6mogat6sok ig6nyl6sdre vonatkoz6

adatok val6dis6sii6rt az int6zm6ny vezet6je a felel6s.

(2) Az intezmenyi kcilts6gvet6si t6mogat6s cisszeg6t - a (3), (4) bekezd6sben foglaltak kiv6tel6vel -

az intdzmenyek 6ltal kdszitett - heti ig6nyre lebontott - havi ftnansziroz5si iitemterv figyelembe

v6tel6vel, az 6rv6nyes frnanszirozftsi rendszer keretdben, a sztiks6glethez 6s a penzigyi
lehet6sdgekh ez igazodva kell biztositani.

(3) Az6vkrizi egyszeri c6ljellegii p6tel6ir6nyzatokatteljesitm6nyar6nyosan kell finanszitozni.
,



@) Az dnkorm6nyzat 6s int6zm6nyei r6sz6re rendszeresen szolgdltat6st nfijt6 v6llalkoz6sokkal

megk<itdtt szerz6d6sekndl, illetve a 300 ezer Ft feletti egyedi megrendel6sekn6l a fizet6si hatarid6

30 nap. A 300 ezer Ft feletti 6rtek:d,, egyedi megrendel6sekn6l 3 naiinlatot kell k6rni.

(5) Az onkorm6nyzatnii es az intezm6nyekn6l egyartnt, a200 ezer forintot el6r6 term6kbeszerzfs,
szolgitltatits v6sarl6s csak el6zetes fr6sbeli kdtelezetts6g v6llal6s (megrendel6s, vagy szerz6d6s)

alapjfun tdrt6nhet.

6) A Koz<is Hivatal 6s a k<ilts6gvetdsi irrtezmenyek kotelesek gondoskodni saj6t bevdteleik
beszed6sdr6l, valamint a kintl6v6s6geik behajt6s6r6l.

12.S

(1) A K6pvisel6-testiilet aKozszolgtilati tiszts6gvisel6kr6l sz6l6 2011. 6vi CXCX. tdrv6ny 234.9
(3) 6s (4) bekezd6s6ben foglalt felhatalmazls alapjan a fels6fokri iskolai v6gzettsdgii
kdztisztvisel6k r6sz6re a koztisztvisel6i alapilletm6ny 30%-nak megfelel6, a ktiz6pfokri iskolai
v6gzetts6gri kdztisztvisel6k rlszdre a kozisrtvisel6i alapilletm6ny 20%-nak megfelel6
illetm6nykie 96 szit6 st illapit me g 2 0 1 9. 6vre.
(2) Balassagyarmat V6ros Onkorm6nyzata a Ktiz<is Hivatal6nak kdlts6gvet6s6n beliil a

Kozszolgttlati SzabSlyzatban meghatttrozott juttat6sokra 300 eFt szocirllis keretet ktltinit el.
(3) A K6pvisel6-testi.ilet 2019.janu6r 1. napj6val kezd6d6en 46.380.- forintban illlapitja meg a

Balassagyarmati Kdzcis Onkorm6nyzatiHivatal kriztisztvisel6inek illetm6nyalapjdt.

Vlll. fejezet
Vegyes 6s zdr6 rendelkez6sek

13.$

Az intezm6nyek 6s a teleptil6si nemzetisdgi onkorm6nyzatok az Onkorminyzat kdlts6gvet6s6nek
tervez6s6hez, abeszhmol6k osszeilllitdsihoz, valamint ati$ekoztat6k elkdszit6s6hez rendszeresen
vagy eseti jelleggel szolg6ltatott adatok 6s informdci6k teljeskdrtisfg6ert, a kdlts6gvet6si
kapcsolatok val6dis6gdert, a szixrwiteli szab6lyokkal 6s a statisztikai rendszerrel va16 tartalmi
e gy ezbse gert felel6s s6 g gel tartoznak.

14.$

E rendelet kihirdet6s6t k<jvet6 napon
2019.janu6r 1 -jdt6l -visszamen6leges

bev6teli 6s kiadrlsi el6ir6nvzatok

Kihirdetve:
Balassagyarmat,2019. marcius h6 03. napjrin.
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