Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének
1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott jogalkotói jogkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV-törvény 23.§-a alapján -figyelembevéve ezen törvény, valamint az államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011.(XII.31.)
Kormányrendeletben
meghatározottakat, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény rendelkezéseit- a 2015. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a Vasasszonyfa Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed
ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai 1
2.§
A képviselőtestület az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének
Megnevezés
Eredeti előirányzat
eFt

Módosított előirányzat
eFt

Bevételi és kiadási főösszegét
a bevételeket:

27384

30019

működési célú támogatások
államháztartáson belülről
felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- finanszírozási bevételek

14648

15282

6605
800
60
230
5041

6605
2760
111
230
5031
-

a kiadásokat:
- személyi juttatás
1

6081

Megállapította a 8/2015. (VII.10.) számú rendelet. Hatályos: 2015.július 11-től.

1

6160

- munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
- a dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási kiadások
- finanszírozási kiadások

1642

1642

5762
1024
3664

5805
1084
3888
223
10424
230
563

8981
230
-

állapítja meg, a rendelet 1. melléklete szerint.
Költségvetési bevételek
3.§
(1) A bevételek előirányzat-csoportok és kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a
2. melléklet szerint állapítja meg a képviselőtestület.
(2) A 2.§-ban megállapított bevételi összeg megbontását a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzatnak hitele nincs, hitelfelvételt nem tervez.
Költségvetési kiadások
4.§
(1) A képviselőtestület 2015.évi kiadásait előirányzat-csoportok és kötelezőfeladatok,
önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban a 5. melléklet szerint állapítja meg .
(2) A rendszeres személyi juttatások legfeljebb 5 %-a fordítható jutalmazásra.

Tartalék
5.§
A képviselőtestület általános és cél tartalékot a 6. melléklet szerint tervez.
Finanszírozás
6.§

2

(1) A képviselőtestület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét
működési és felhalmozási cél tagolásban a 2. melléklet szerint határozza meg.
(2) A költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a
képviselőtestület a 7. melléklet szerint határozza meg.
Stabilitási törvénynek való megfelelés
7.§
(1) A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.)
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat
szükségessé a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. §
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeket a képviselőtestület a 9. melléklet szerint határozza meg.
Támogatások, kölcsönök
8.§
A képviselőtestület támogatások, kölcsönök nyújtását a 10. melléklet szerint tervezi a
2015.évi költségvetésében.
Beruházások, felújítások
9.§
Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként,
felújításonként a 11. melléklet tartalmazza.
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
10.§
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a
képviselőtestület a 12. melléklet szerint határozza meg.
Európa Uniós projektek
11.§
Európai Uniós támogatással megvalósítandó projektet az önkormányzat 2015. évre nem
tervez, 13. melléklet.
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12.§
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, szabályszerűségéért a
polgármester felel.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza Söptei Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt
bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
3

(3) A képviselőtestület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat kiadási
előirányzatai közötti átcsoportosítást.
(4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatatja. A képviselőtestület
legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő
módosításáról.
13.§
A gazdálkodás során átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközöket eseti betétlekötéssel
vagy államilag garantált értékpapír vásárlásával hasznosítja az Önkormányzat. Eseti betét
lekötésről a számlavezető pénzintézetnél a polgármester dönt, értékpapír vásárlásról a
képviselőtestület.
14.§
A gazdálkodás során keletkező esetleges hiány fedezetére az Önkormányzat hitelt vesz fel a
számlavezető pénzintézettől. A hitel felvétel a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
15.§
Az évközben keletkező többletbevétel felhasználásáról ötszázezer forintig a polgármester,
ezen összeg felett a képviselőtestület dönt.
Záró rendelkezések
16.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Vasasszonyfa, 2015. február 16 .

Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző sk.

Desits József
polgármester sk.

Kihirdetve:

2015. február 16 .
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6. melléklet a 1/2015 (II.16. ). önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

Általános tartalékok

K512

Céltartalékok-

K512

ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

1000

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV

MINDÖSSZESEN

1000

7.melléklet a 1/2015 (II.16. ). önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
ebből: pénzügyi vállalkozás
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Rovatszám
K9111
K9111
K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
ebből: pénzügyi vállalkozás
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
ebből: befektetési jegyek
ebből: kárpótlási jegyek
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
ebből: kárpótlási jegyek
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9113
K9113
K9113
K911
K9121
K9121
K9121
K9122
K9122
K9123
K9124
K9124
K9124
K912
K913
K914
K916
K917
K918

Megnevezés

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
ebből: más kormányok
ebből: külföldi pénzintézetek
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K921
K922
K923
K923
K924
K924
K924
K924
K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
ebből: pénzügyi vállalkozás

Rovatszám
B8111
B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
ebből: pénzügyi vállalkozás
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
ebből: befektetési jegyek
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
ebből: kárpótlási jegyek
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Belföldi értékpapírok bevételei
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megszüntetése
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B8113
B8113
B811
B8121
B8121
B8122
B8123
B8123
B8124
B812
B814
B815
B817
B818
B818

Megnevezés

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
ebből: más kormányok
ebből: külföldi pénzintézetek

B821
B822
B823
B824
B824
B824
B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozáci célú

8. melléklet a 1/2015 (II.16. ). önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti
előirányzat

ebből kiadási
előirányzat fedezetesaját forrás

ebből kiadási
előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető
ügylet

adósságot
keletkeztető ügylet
fajtája
hitel/lízing/kölcsön/ért
ékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

K66
K67
K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73
K74
K7

Felújítások
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati
kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot
keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a
garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
ebből:
ebből:
ebből:

adósságot
keletkeztető ügylet
rovatszáma (B8)

adósságot
keletkeztető
ügylet kezdő
időpontja

adósságot
keletkeztető
ügylet lejárati
időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege
(kamattal) leáratig mindösszesen

9.melléklet a 1/2015 (II.16. ). önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot
keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
ebből: pénzügyi vállalkozás
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
ebből: befektetési jegyek
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
ebből: kárpótlási jegyek
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Belföldi értékpapírok bevételei
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
ebből: más kormányok
ebből: külföldi pénzintézetek

B8113
B8113
B811
B8121
B8121
B8122
B8123
B8123
B8124
B812
B821
B822
B823
B824
B824
B824
B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot
keletkeztető
ügylet kezdő
időpontja

adósságot
keletkeztető
ügylet lejárati
időpontja

adósságot keletkeztető
ügyletekből és
kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek

saját bevételek
2015.

saját
bevételek
2016.

saját bevételek 2017.

saját bevételek
2018.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat
saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

B34;
B354;B351

5959

6000

6000

6050

20

20

30

30

5979

6020

6030

6080

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

B36

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:

11.melléklet a 1/2015 (II.16.). önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)
Rovat megnevezése

Rovatszám

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K66
K67
K6

Beruházások
Belvízelvezető rendszer felújítása
Temető, ravatalozó felújítása

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

K73
K74
K7

Megnevezés

nettó

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64
K6

Beruházások
Belvíz elvezető rendszer felújítása
Temető, ravatalozó felújítása

787
6284

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73
8981

Felújítások

ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV

MINDÖSSZESEN

1000
7981

1000
7981

8981

8981

8981

8981

áfa

bruttó

213
1697

1000
7981

1910

8981

13.melléklet a 1/2015 (II.16. ). önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat
ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és
azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra
és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő
hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és
azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra
és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő
hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Eredeti ei.

