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az önkorm ányzat2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testtilete az álLan:Ínáztartásről szóló 20ll- évi CXCV,

törvény 23. § (1) bókezdésében kapott felhatalmazas atapjrán az alábbi rendeletet

alkotja.

1.§Arendelethatálya

(1) A rendelet haáyaa képviselő_testíiletre és annak bizottságaira terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testtilei az önkormányzatz}ls. évi költségvetését:

47 362 E Ft Költségvetési bevétellel
85 ?89 E í't Költségvetési kiadással

1l gZl E í't Költségvetési eryenleggel,
-ebből

0 E F't működési hiány és

37 927 E Ft felhalmozási hiány
állapítja meg.

A főösszegen beliil a kiemelt előtrányzatokat

37 987 E Ft Működé§i költségvetés kiadásai

7 659EFt Személyijuttaüísok
2 019 E Ft Munkaadókat terhelő jarulékok és szociális hozzájánúási adó

20239EFt Dologikiadások
1 600 E Ft Ellátottak pénáeli juttatásai

0 E Ft Eryéb működési célú kiadások

6 470EFt Általános működési taítalék

g7 987 tr.Bt Működési költsegvetés bevételei
7 618 E Ft Működési támogaüís

25270E Ft Köáatalmi bevételek
5 099 E Ft Működési bevételek

47 302 Í.§t Felhalmoási költsegvetés kiadásai

43 802 E Ft Felújítrások

18 584 E Ft - ebből: EU-s fonásból felújítas

3.000 E Ft EgJéb felhalmozási kiadás

500 E Ft Céltartalék

47 302 E Ft Felhalmoási költségvetés bevételei

9.375 EFt Felhalmoási célú pénzeszközátvétel

II 629EFt Hirány belső finanszkozÁsánakbevétele ( penmraradvány igénybevétele)

26298EFt Hiánykülsőfinanszirozásánakbevétele(hitelfelvétel)

jogcímenkénti megoszlásban állapítj a meg.
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(1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrasonkénti, a

költségvetési kiadrások jogcímenkénti megoszlását önkormrányzati szinten a

rendelet I. ]. meltéklete akapjan tatfuozzameg a képviselő-testiilet.

(3) A bevételek és kiadások etőn'arlyzat-csoportok, kiemelt előiranyzatok és azon belÍil

kotelező feladatok, önként vrállalt feladatok, államigazgatasi feladatok szerinti

bonttisban az ].2., I.3., 1.4. melléHetek szerint állapítja meg,

(4) A költségvetési bevételi és kiadási előinányzatokat működési bevételek és kiadasoh

valaminifelhalmozrási bevételek és kiadások szerinti bonüísban, és az ezek alapján

megállapított költségvetési egyenleg összegét, továbbá a költségvetési hianY belső

es t<titso finansziroÁsara ságrátó finanszírozási bevételi, illetve a költségVetési

többlet felhasznátasara .rótg,atO finanszírozasi kiadasi előiriányzatokat

önkormanyzati szinten a2.I- és a 2-2. melléHet részleteÁ,

(5) A felhalmozási hiany belső finanszírozásának érdekében a képviselŐ-testÜlet az

előző év költségveúsi maradvartyának igénybevételét rendeli el 11.629 E Ft

összegben.

(6) A további 26.298 e Ft összegú felhalmozasi hiany fnanszírozására aZ

önkormányzat hitelfelvételeket tewez. Ebből 18.584 E Ft összeg az örlkormánYzat

által megnyert tamogaüís (KDOP) önrészének biáosítasára szolgálna, melYrŐl a

Korman}t-ájékonatni sziikséges. A további 7.714 E Ft összeg a buszvráró

építéséhez és a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez sziikséges, amihez a

Kormrány hozzájárulasa sziiksé ges.

3. § A költségyetés részletezése

A Képviselő-testtilet az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a

következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvtíllalrásokból

fennálló kötelezettségeit a j. melléHet részletezi-

(2) Az önkormrányzat saját bevételeinek részletezéset az adósságot keletkeztető

ügyletből származő üírgyévi fizetési kötelezettség megállapiáséttoz a 4. melléHet

tartalmazza.

(3) Az önkormanyzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesáési céljait az

5. melléH et résztetezi -

(4) Az önkormányzat költségvetésében beruhtázások kiadásainak beruhrázasonkénti

részletezése a 6. melléHet szerintnemleges.

(5) Az önkorményzat költségvetésében szereplő felujítások kiadásait felújításonként a

7. melléHet szerint részletezí.

(6) Az EU-s tamogatassal megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet

szerint hagyjajóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormanyzati

*"go.il^át, az éves (engedélyezett) létszám előtrányzatot a 9.]. melléklet szerint

határonameg.

(8) Az önkormrányzat a kiadások között 6.470 E Ft általános tartalékot és 500 E Ft

céltarta]ékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai



(1) Az önkormányzati szintú költségvetés végrehajtasáért a polgármester, a

könywezetésselkapcsolatosfeladatokellátásáérta jegyzőafelelős.

(2) Az önkormányzat gazdá|kodásának biáonsígáért a képviselŐ-testtilet, a

gazdálkodas szabályszerűségéért a polgárrrester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel

kell kísémi a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit,

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizeüető összeg nem

terveáető-

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon tuli, lejárt esedékességű elismert

tartozásáilo^t^v:arűmértéke két egymást kóvető hónapban eléljl az éves eredeti

kiadrási e1őir ány zatínak 1 0%-át vagy a százőtv en millió forintot, az iránY itő Szerv a

költségvetési szervhez önkormrány zatt bíztostjelöl ki.

(6) kiegés zitő tátmogatas igónyléséről a működőképességet veszélyeúeó helyzet

.."Úb"n a polgáest", §orraoskodik, ktilön képviselő-testiileti döntés a|aPlén,

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hataskÖrÖket a KéPviselŐ-

testtilet gyakorolja.

(8) A polgármester 0,5 millió forint+áfa értékig dönthet a fonasfelhasnétásről-

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadrásainak módosításaról a kéPviselŐ-testiilet

dönt.

(2) A képviselő-testiilet a jóvahagyott kiadasi e\őirámyzatok kÖzÖtti átcsoPortositás jogát

500.000 Ft összeghaárig u lbtgá.-"sterre nfrláo,za. Egyéb esetekben a képviselő_

testiilet a kiadási áairmyzatot< Éoztitti átcsoportosítas jogát fenntartja magának,

(3) A képviselő-testiilet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előiránYzat-
' ' 

módósítrás, etőírányzat-átcsóportosíüás átvezetéseként - az első negyedév

kivételével _ n.gyóderoenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének haiaridejéig, decembei3l-ei hatallyal módosítja a költségvetési

rendeletét. Ha év közben az országgyúlés a hozzá$éralások, támogatrások

etőirányzatát zaro|Ju azokat csökkenti, tőr\i, az intézkedés kihirdetését kÖvetően

haladéktalanul a ieprrisető-testtilet elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet

módosítását.

(4) Amennyiben azönkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem

ismert többletbev éte|hez jut, vagy bevételei a tewezeltŐl elmaradnak, arrÓl a

polgármester a képviselő-testíiletet ájékoúarja,

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A önkormrányzati livata| az évkőzí előirányzat-módosításokról a jegYző éital

elrendelt formában köteles naprakész nyilvantarüíst vezetni.

(2) 
^llafiÁáztaításon 

kívülre forrás önkormányzat áital történt áÁdása ktzátrŐIag

költségvetési előirrányzat rendelkezésre rálltása esetén lehetséges,

(3) A pétueszközáádás megállapodassal, üámogatasi szerződéssel tÖrténhet, melYben

rtlgzíteni kell a trámogaüís jogcímét, a tamogaüás ütemezését, illetve az áNett

támogatas felhasználásáról való besziimolási kötelezettséget.



(4) Áhmháztartáson kívüli fomís önkormányzat részere történő átvételéről a

polgármester dönt, amennyibefl az átvett pét:u:eszköz felhasználasrának célja

me§rlllapodasban rögzítesre került és az nem jelent az önkormányzat SZáűnáLra

tobÚlet 
'pénangyi 

kótelezettségvrállalast, vagy amennyiben annak átvétele aZ

önkormárryzat számára többlet pénzügyi-kötelezettségvállalást nem jelent.

,tmennyiben az állanhéztartáson kívüli forrás áWétele az önkormányzat szárlfua

többlet, pénzügyi_kötelezettségvállalást jelent, ,100.000 forint értékhaÜárig a

polgárrrester, aftilött a képviselő-testiilet dönt-

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső konnollrendszer keretében valósul meg,

melynek léfiehozásaért, működtetésért és továbbfejlesztéseert ajegYző felelős-
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önkormányzat abelső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szetződés Útjan

gondoskodik. Á megfelelő működtetésról és a fiiggetlenség biáosításárÓ| a jegYző

köteles gondoskodni.

8. § Záró és veryes rendelkezések

(1) Ez a rendelet z1ts.január 29-én lép hatáyba, rendelkezése7tz}ls.janrlír l-jétŐl

kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg |tatatyttt veszíti az önkormánYzat 2014.

évi költségvetéséről szőlő l l20l4. (I.28.) önkormrányzati rendelet.
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Jewo polgármester


