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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február hó 15. napján
megtartott képviselő-testületi üléséről.

Ülés helye: Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége Bodony, Liget utca 2.

Rendelet Tárgy
1/2022. (11.15.) Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Határozat száma Tárgy
6/2022(11.15.) Döntés lakossági Víz- és csatornaszolgáltatás támogatása iránti kérelem

benyújtásáról

Napirend:

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat keretében támogatási igény
benyújtása
Eló’terjesztő: Vince János polgármester

2. Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása
EIó’terjesztő: Vince János polgármester

Jelen vannak: Vince János polgármester
Farkas István alpolgármester
Vince-Kovács Katalin képviselő
Kovács Dominika képviselő
Szabó Gábor képviselő
Rauchné Béres Mária pénzügyi főtanácsos
Fábián Antónia jegyző
Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyző

Vince János polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a négy képviselő jelen van, így az ülést
határozatképesnek mondja ki és megnyitja azt. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kovács
Dominika képviselőt javasolja. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselő-testületi ülésről
hangfelvétel készül.



A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai ülés
jegyzőkönyv hitelesítőjének Kovács Dominika képviseló’t választotta meg.

Vince János polgármester:
Javasolt napirendi pontok tehát:

1 . Lakossági Víz- ~5 csatornaszolgáltatás támogatása pályázat keretében támogatási igény
benyújtása

2. Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása

1.Napirendi pont

Vince János polgármester:
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének 2.1.1.
pont szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat keretében támogatási
igényt kívánunk benyújtani idén is a víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére.

Vince János polgármester:
Mivel kérdés nincs, így a javaslatot szavazásra bocsátom.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2022.(ll.15.) számú határozata

Bodony Kozségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. évre vonatkozóan a
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván
benyújtani.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó pályázathoz szükséges mellékletek,
nyilatkozatok aláírására.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

2. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Az Ügyrendi Bizottság javaslatára vitassuk meg Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló rendelet tervezetét.
A rendelettervezet az előterjesztés mellékletét képezi. Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
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Vince János polgármester:
A 2022. évi költségvetés rendelet tervezetét mindenki megismerte. Ezzel kapcsolatban van-e
kérdés?

Szabó Gábor képviselő:
Ha jól értem, akkor 312 500,-Ft kintlévőségünk van valakiknél?

Vince János polgármester:
Igen. Temetési költségekre, ami még nem került megfizetésre, de folyamatban van.

Szabó Gábor képviselő:
Ok.

Vince János polgármester:
A régi tartozásból még 7 229 000,-Ft van hátra.

Szabó Gábor képviselő:
Ennek a visszafizetése, látom teljes egészében be lett tervezve.

Vince János polgármester:
Igen, be kellett tervezni, ahogy tudjuk törlesztjük.

Szabó Gábor képviselő:
Értem, persze.

Szabó Gábor képviselő:
A közutak karbantartására én kevésnek érzem a 200 000,-Ft-ot, ugyanis a hidak nagyon mennek
tönkre. A betonszerkezet mállik szét.

Vince János polgármester:
Megnézzük nincs-e erre pályázati lehetőség.

Vince János polgármester:
A javaslatot szavazásra bocsájtja

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
hozta meg.

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (11.15. ) önkormányzati rendelete

Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés I) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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(1) A Képviselő-testület Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 178.069.867 Ft bevétellel
b) 178.069.867 Ft kiadással
c) 0 Ft felhalmozási célú bevétellel
d) 58.271.686 Ft felhalmozási célú kiadással

da) 14.805.405 Ft beruházási kiadással
db) 43.466.281 Ft felújítási kiadással

e) 86.934.168 Ft működési célú bevétellel
f~ 119.798.181 Ft működési célú kiadással, melyből

ha) 26.254.736 Ft személyi jellegű juttatások
hb) 2.386.603 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
hc) 38.041.119 Ft dologi jellegű kiadások
hd) 5.135.000 Ft szociális célú kiadások
he) 18.262.697 Ft egyéb működési célú kiadások

g) 25.718.026 Ft szabad maradvánnyal
h) 91.135.699 Ft finanszírozási bevétellel
i) 4.000.000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1. és 2.
melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kiadásait kormányzati fünkciónként és rovatonként a 3.
melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét
2022. évre a 4. melléklet mutatja be. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait az 5.
melléklet tartalmazza.

2. ~

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként az 6. melléklet részletezi.

(2) Bodony Községi Önkormányzat támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 7.
melléklet szerint állapítja meg.

(3) Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat létszámkeretét a 8.
melléklet szerint határozza meg.

(4) Bodony Községi Önkormányzatnak több éves kihatású fizetési kötelezettsége nincs.

(5) A költségvetés nem tartalmaz tartalékot.
(6) Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási oldala Európai Uniós
támogatással megvalósuló projektet az alábbiak szerint tartalmaz:

a) Biztos Kezdet Gyerekházak Jó kis hely Bodonyban EFOP-1.4.3-16
b) Helyi Kohézió és Identitás erősítése Bodonyban és Mátraballán TOP-5.3.l
c) Magyar Falu Program- Arany János Út felújítása
d) Magyar Falu Program- Falugondnoki busz beszerzése
e) Magyar Falu Program- temető ravatalozó épületének felújítása

(7) Az önkormányzat az adózók részére közvetett támogatást nem biztosít.
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(8) Az önkormányzat 2022. évi költség’ etési előirányzata adósságot keletkeztető előirányzatot nem
tartalmaz.

3. ~

(1) Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Parádi Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségért a polgármester. a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Parádi
Közös Onkormányzati Hivatal jegyzője felelős.

4. ~

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.

(2) A közös hivatal kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) Az év közben engedél) ezett központi támogatások, többletbevételek felhasználásáról, a
költségvetési rendelet eg3 idejű módosításáról a képviselő-testület, a jegyző által történő előkészítés
után, a polgármester előterjesztése alapján szükség szerint dönt.

(4) A polgármester önálló kötelezettségvállalási joga működési és felhalmozási, felújítási illetve
közbeszerzési ügylet során nettó 1.000.000,- Ft összeghatárig nyer meghatározást.

5. ~

(1) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a
képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a zavartalan működés érdekében a
tervezett költségvetési bevételek terhére, szükség esetén átmeneti időre, évközi (likvid) hitelt vegyen
fel éven belüli visszafizetéssel.

(3) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek számlavezető pénzintézetnél történő elhelyezéséről
15.000.000,- Ft értékhatárig a polgármester, e fölött a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület a közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott dolgozói részére fizetési
előleg felvételi lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

a) a fizetési előleg felső határa az 1995. évi CXVII. törvény 72. ~ (4) bekezdés g) pont
értelmében az érvényes minimálbér ötszöröse.

b) a fizetési előleg visszafizetésének határideje maximum 6 hónap.
c) fizetési előleget egy személy évente két alkalommal vehet igénybe.
d) a fizetési előleg felvételét a polgármester engedélyezi.

6. ~

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.



Vince János pol2ármester:
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása!
Amennyiben további kérdés nem merül fel a testület részéről, megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.

Dr. Oláh Sándor Dávid
aljegyző

Kovács Dominika képviselő
jkv. hitelesítő

\

János
polgármester



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
~: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2022. február hó 15. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3.

mellékletének 2.1.1. pont szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
pályázat keretében támogatási igény benyújtása Víz- ~5 csatornaszolgáltatás ráfordításainak

csökkentésére.

Határozati javalat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. évre vonatkozóan
a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet
kíván benyújtani.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó pályázathoz szükséges
mellékletek, nyilatkozatok aláírására.

Határidő: Azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester

Bodony, 2022. 02. 10.

i ceJános



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
~: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2022. február hó 15. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. ~ (3) bekezdése alapján a jegyző által
előkészített rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-
testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 27. ~-ban foglaltak szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési
intézmények vezetőivel egyezteti, azt írásban rögzíti.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület korábbi költségvetési kihatású
döntései, illetve a 2022. évi költségvetési törvény fő számai alapján elkészítettük Bodony
Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezetét. Az Önkormányzat működése a
továbbiakban is finanszírozható pénzintézeti forrás nélkül. Elsődleges szempont volt a
pénzforgalmi mérleg egyensúlyának megteremtése. A felhalmozási célú,
vagyonhasznosításból származó bevételeket csak az önkormányzati vagyon gyarapítására,
illetve állagának megőrzésére (felújítás) kívánja az önkormányzat fordítani.

Az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó fontosabb jogszabályi előírások a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.)
gazdálkodásra és a feladatfinanszírozási rendszerre vonatkozó előírásai:

a) a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből kell
finanszírozni és ellátni a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező
feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat,

b) a kötelező és nem kötelező feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a költségvetési

rendelet elkülönítetten tartalmazza,

c) a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető,

d) az önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot
terhelik,

e) a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős,



f) a feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetés a kötelezően ellátandó,
törvényben előírt egyes feladatok ellátását felhasználási kötöttséggel, feladatalapú
támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző
mutatószá mok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

g) a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell az önkormányzat bevételi
érdekeltségének fenntartását.

A Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján — néhány
kivételtől eltekintve — újabb adósságot keletkeztető ügylet vállalására csak a kormány
engedélyével van lehetőség.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényből adódó
kötelezettségek, lehetőségek:

- A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával
kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás
rendszeren keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban
meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik.

- A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, melynek
összegét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

- A központi költségvetés a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatásán felül év közben bizonyos feltételek teljesülése és igénylés
alapján további működési és felhalmozási kiegészítő támogatást biztosít.

A költségvetési rendelet összeállításának ala pvető szempontjai:

A Képviselő-testület elsődleges feladatának kell, hogy tekintse a település és
intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, a lakosság
életkörülményeinek javítását, az idegenforgalom fejlesztését, a gazdasági lehetőségek
feltárását, a területfejlesztési és az EU-s források hatékony kihasználását.

A jelenlegi és várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2022. évi gazdálkodás során
továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös
tekintettel a kötelező önkormányzati feladatokra,

- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és a kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes

gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges Új bevételi

források (lehetőségek) felkutatására,
- maximális figyelemmel kell lenni a pályázati lehetőségek kihasználására.



A rendelet tervezet készítésénél figyelembe kellett venni az Önkormányzat korábbi
döntéseit és vállalt szerződéses kötelezettségeit.

- Az állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető
figyelembe.

- Minden esetben szükséges annak vizsgálata, hogy a feladatok ellátásához a lehető
legtöbb állami forrást tudjon bevonni az Önkormányzat.

- A működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és
kötelező, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként
vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és
hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a
szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. - A költségvetési
rendelettervezet végrehajtása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a
kiadások csökkentésének lehetőségét. - A költségvetésben a nem várt kiadások
finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. - Az intézmények
költségvetési előirányzatát az intézményvezetővel történő egyeztetés útján kell
kialakítani.

Az eddigiekben részletezett információkra figyelemmel, valamint a mellékelt táblázatok
alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendeletet szíveskedjen
megvitatni.

Bodony, 2022. február 10.

Tisztelettel:

~ q~’inLeJanos
~ ~p~ármester
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

2022. önkormányzati rendelethez

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon
követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó
feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás
ellenőrzésére.

Gazdasági hatás:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része a különböző
jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési
rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költs&vetési hatás:

A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

Környezeti és e~észs&i következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs.

A jogszabály me2alkotásának szükségessége:

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek
intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan
gazdálkodik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
111. ~ (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése. Ebből fmanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a
kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzüEvi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Bodony, 2022. február 10.

~r. Oláh Sándor Dávid
aljegyző





BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.. ./2022. (II ) önkormányzati rendelete

Bodony Községi Önkormányzat 2022. é’ i költségvetéséről

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f~ pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.~

(1) A Képviselő-testület Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 178.069.867 Ft bevétellel
b) 178.069.867 Ft kiadással
c) 0 Ft felhalmozási célú bevétellel
d) 58.271.686 Ft feU~almozási célú kiadással

da) 14.805.405 Ft beruházási kiadással
db) 43.466.281 Ft felújítási kiadással

e) 86.934.168 Ft működési célú bevétellel
1) 119.798.181 Ft működési célú kiadással, melyből

ha) 26.254.736 Ft személyi jellegű juttatások
hb) 2.386.603 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
hc) 38.041.119 Ft dologi jellegű kiadások
hd) 5.135.000 Ft szociális célú kiadások
he) 18.262.697 Ft egyéb működési célú kiadások

g) 25.718.026 Ft szabad maradvániiyal
h) 91.135.699 Ft fmanszírozási bevétellel
i) 4.000.000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1. és 2.
melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként és rovatonként a 3.
melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét
2022. évre a 4. melléklet mutatja be. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait az 5.
melléklet tartalmazza.

2. ~

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként az 6. melléklet részletezi.

(2) Bodony Községi Önkormányzat támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 7.
melléklet szerint állapítja meg.

(3) Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat létszámkeretét a 8.
melléklet szerint határozza meg.

(4) Bodony Községi Önkormányzatnak több éves kihatású fizetési kötelezettsége nincs.
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(5) A költségvetés nem tartalmaz tartalékot.
(6) Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási oldala Európai Uniós
támogatással megvalósuló projektet az alábbiak szerint tartalmaz:

a) Biztos Kezdet G3erekházak Jó kis hely Bodonyban EFOP-1.4.3-16
b) Helyi Kohézió és Identitás erősítése Bodonyban és Mátraballán TOP-5.3.l
c) Magyar Falu Program- Arany János Út felújítása
d) Magyar Falu Program- Falugondnoki busz beszerzése
e) Magyar Falu Program- temető ravatalozó épületének felújítása

(7) Az önkormányzat az adózók részére közvetett támogatást nem biztosít.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzata adósságot keletkeztető előirányzatot nem
tartalmaz.

3. ~

(1) Az önkormányzat gazdálkodásával összef~iggő feladatokat a Parádi Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Parádi
Közös Onkormányzati Hivatal jegyzője felelős.

4. ~

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.

(2) A közös hivatal kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások, többietbevételek felhasználásáról, a
költségvetési rendelet egyidejű módosításáról a képviselő-testület, a jegyző által történő előkészítés
után, a polgármester előterjesztése alapján szükség szerint dönt.

(4) A polgármester önálló kötelezettségvállalási joga működési és felhalmozási, felújítási illetve
közbeszerzési ügylet során nettó 1.000.000,- Ft összeghatárig nyer meghatározást.

5. ~

(1) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a
képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a zavartalan működés érdekében a
tervezett költségvetési bevételek terhére, szükség esetén átmeneti időre, évközi (likvid) hitelt Vegyen
fel éven belüli visszafizetéssel.

(3) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek számlavezető pénzintézetnél történő elhelyezéséről
15.000.000,- Ft értékhatárig a polgármester, e R5lött a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület a közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott dolgozói részére fizetési
előleg felvételi lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

a) a fizetési előleg felső határa az 1995. évi CXVII. törvény 72. ~ (4) bekezdés g) pont
értelmében az érvényes minimálbér ötszöröse.

b) a fizetési előleg visszafizetésének határideje maximum 6 hónap.
c) fizetési előleget egy személy évente két alkalommal vehet igénybe.
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d) a fizetési előleg felvételét a polgármester engedélyezi.

6. ~

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatál~ ba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Vince János Dr. Oláh Sándor Dávid
polgármester aljegy:ó’

Kihirdetve: 2022




