Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
4/20 18. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés O pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
—

1. A rendelet hatálya
1. A rendelet hatálya kiterjed a Békés Megyei Önkormányzatra és a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatalra.
2. A költségvetés főösszege
2.

(1) A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi
299.380 E Ft
a) Költségvetési bevételeinek főösszege:
337.282 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:
178.494 E Ft
e) Finanszírozási kiadások főösszege:
-216.396 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-):
Ebből:
Finanszírozási kiadás:
O E Ft
bevétel:
2 16.396 E Ft előző évi maradvány igénybevétele.
Finanszírozási
-

-

—

(2) Az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetésének főösszege 515.776 E Ft. A
költségvetési hiány összege 216.396 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az
előző évi költségvetési maradványának 216.396 E Ft összege.
(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2018. évi
a) Költségvetési bevételeinek főösszege:
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:
c) Finanszírozási bevételek főösszege:
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):
Ebből:
O E Ft
Finanszírozási kiadás:
Finanszírozási bevétel:
194.781 E Ft
amelyből 8.429 E Ft a lakásépítési alap összege.

6.770
370.449
168.898
-194.781

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

-

-

—

előző évi maradvány igénybevétele,

(4) A Hivatal 2018. évi eredeti költségvetésének főösszege 3 70.449 E Ft. A költségvetési
hiány összege 194.781 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi
költségvetési maradványának 194.781 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.
3. Költségvetési bevételek, kiadások
3.* (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete, a Hivatal
kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete, a Hivatal kiemelt
kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
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4•* (1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás t83.898 E Ft, melynek
részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A Hivatalnál 2018. évben az eredeti költségvetésben nem szerepel pénzeszköz átadás,
ezt a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
5.* (1) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 17.700
E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezése a rendelet 4. mellékletében található.
(2) A Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadásainak összege 8.429 E Ft. Az előirányzatok
feladatonkénti részletezését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
4. Kötelezettségek
6.* (1) Az Önkormányzat által vállalt bosszú távú kötelezettségek a rendelet 5. melléklete
szerint alakulnak.
(2) A Hivatal által vállalt hosszú távú kötelezettségek a rendelet 15. melléklete szerint
alakulnak.

7.* (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 584.672 E Ft-tal, a 2020. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 481.259 E Ft-tál a rendelet 6. melléklete
szerint tudomásul veszi.
(2) A Békés Megyei Önkormányzat’Közgyűlése a Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatok irányszámait 337.913 E Ft-tal, a 2020. évi költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatok irányszámait 272.604 E Ft-tal a rendelet 16. melléklete szerint
tudomásul veszi.
5. Tartalék
8. (1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 148.018 E Ft, amelyből a szabadon
felhasználható működési tartalék összege 26.600 E Ft.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az (1) bekezdés szerinti
tartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és
annak negyedévenként történő elszámolására.
9.* (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi várható
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási
ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 7. mellékletében
foglaltak alapján egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 5 15.776 E Ft-tal jóváhagyja.
-

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2018. év várható bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi
mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 17. mellékletében foglaltak alapján
egyezően a rendelet 11. és 12. mellékletével 370.449 E Et-tal jóváhagyja.
-

1O. (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi bevételének
és kiadásának előirányzatát 515.776 E Ft-ban határozza meg a rendelet 8. mellékletében
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rögzített kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti
reszletezettseggel
(2) A Bekes Megyei Onkormanyzat Kozgyulese a Hivatal 2018. evi bevetelenek es kiadasanak
előirányzatát 370.449 E Ft-ban határozza meg a rendelet 18. mellékletében rögzített
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti
részletezettséggel.
6. A költségvetési előirányzatok évközi módosításainak eljárási szabályai
11. (1) Az Önkormányzat a költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja. A Hivatal
költségvetését a Közgyűlés rendeletmódosítással változtathatja meg.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal számára engedélyezett központi pótelőirányzat esetén
negyedévente módosítani kell a rendeletet.
(3) Évközi központi előirányzat zárolás esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.

12.* (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 9.
mellékletében foglaltak alapján 2018. évre a működési célú bevételeket 515.776 E Ft-basi,
a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2018. évi működési célú
kiadásokat 498.076 E Ft-ban, fejlesztési célú kiadásokat 17.700 E Ft-ban határozza meg.
(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 19. mellékletében
foglaltak alapján 2018. évre a működési célú bevételeket 370.449 E Ft-ban, a fejlesztési
célú bevételeket O E Ft-ban határozza meg. A 2018. évi működési célú kiadásokat 356.940
E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 13.509 E Ft-ban határozza meg.
(3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. melléklet szerint az
Önkormányzat által 2018. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású
proj ekteket.
(4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 20. melléklet szerint a
Hivatal által 2018. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.
7. Egyéb szabályok
13$ (1) A dolgozók lakásépítési, vásárlási, bővítési, korszerűsítési és közművesítési
(továbbiakban együtt: lakásépítési) támogatásának forrása a Megyei Önkormányzati
Hivatal által képzett lakásépítési alap.
(2) A lakásépítési alap forrását képezik
a) az adott évi költségvetési pénzeszközök,
b) a kölcsön támogatásban részesült dolgozók által visszafizetett törlesztés összege és
késedelmi kamata, valamint
c) a támogatásban részesült dolgozó új munkáltató szerve által megtérített támogatás.
(3) A lakásépítési alap pénzeszközeit külön megállapodás alapján az OTP-nél vezetett
‘Munkáltatói lakásalap építési számla’ elnevezésű számlákon kell kezelni. A lakásépítési
alap pénzeszközeivel kapcsolatos feladatok lebonyolítását az Önkormányzati Hivatal
Titkársági és Jogi Osztálya végzi.
(4) Az Önkormányzat a lakásépítési alapból kamatmentes kölcsönt nyújthat
3
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a) a munkavállaló tulajdonába kerülő új lakóház építéséhez,
b) a munkavállaló tulajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlásához,
c) önálló lakást eredményező emelet ráépítéséhez és tetőtér beépítéséhez,
d) nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, valamint
e) a munkavállaló tulajdonát képező lakóingatlan korszerűsítéséhez, felújításához,
bővítéséhez különösen fűtés korszerűsítéséhez, komfort fokozat növeléséhez, külső
aláfalazáshoz, szigeteléshez, tető-szerkezet korszerűsítéséhez, tetőcserép-cseréhez, külsőbelső vakolat-cseréhez és minden energia megtakarítást eredményező munkálathoz.

:

(5) Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg
a) a munkavállaló tulajdonába kerülő Új lakóház építése esetében, 600.000,- Ft/fő,
b) a munkavállaló wlajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlás esetében, 600.000,-Ft/fő,
c) önálló lakást eredményező emelet ráépítés és tetőtér beépítés esetében, 300.000,-Ft/fő,
d) nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakítás esetében, 300.000,Ft/fő,
e) a munkavállaló tulajdonát képező lakóingatlan korszerűsítése, felújítása, bővítése
esetében 300.000,- Ft/fő.
(6) A munkáltatói kamatmentes kölcsönt munkavállaló köteles a kölcsön folyósítását követő 5
éven belül a munkáltatónak visszafizetni.
(7) A törlesztő részleteket a lakásépítési számlára kell visszafizetni, amely ott halmozódik és
abból további visszatérítendő támogatás adható.
14.* Az Mötv. 68.* (4) bekezdése értelmében a Békés Megyei Közgyűlés Elnöke a
közbeszerzési értékhatár alatt dönt a forrás felhasználásról, és a döntésről tájékoztatja a
Békés Megyei Onkormányzat Közgyűlését.

8. Záró rendelkezések
15.

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1.
napjától kell alkalmazni.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, az évközben kapott
póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források)
nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat
változásokat a soros költségvetési rendelet módosításkor azon át kell vezetni.
Békéscsaba, 2018. február 08.
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Dr. Moka Eszter
jegyző

Zalai MihálÁ’
eInök/

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2018. február 12.
Dr. Moka Eszter
jegyző
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