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Tiszagyenda Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestületének3/2015. (II.18.) számú
rendeleteTiszagyenda Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 23.24.§ában és a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.28.§aiban, az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2
§ában foglaltakra, Tiszagyenda Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet célja
A rendelet célja Tiszagyenda Községi Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi
költségvetése egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos,
hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának a biztosítása. Az e rendeletben
meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok
pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével – azok felhasználásának
jogosultságát jelentik.
A rendelet hatálya
1. §
(1)A rendelet hatálya kiterjed a Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselőtestületére és annak
szerveire.
A 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1)[1]A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
263.710 ezer Ft bevétellel és

263.710 ezer Ft kiadássalállapítja meg.
3.§[2]

A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
263.710 ezer forint bevétellel

ezen belül:
67.205 e Ft önkormányzatok működési támogatása,
97.624 e Ft működési célú támogatás államháztartáson belülről,
12.491 e Ft közhatalmi bevétel,
6.125 e Ft működési bevétel,
31.351 e Ft felhalmozási bevétel,
11.598 e Ft maradvány igénybevétele
37.316 eFt hitelek, kölcsönök
és
263.710 ezer Ft kiadással,
ezen belül
90.319 e Ft személyi juttatás,
14.178 e Ft munkaadót terhelő járulék,
42.804 e Ft dologi kiadás,
16.249 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
12.624 e Ft egyéb működési célú kiadás,
36.088 e Ft felhalmozási kiadás,
120.843 e Ft belföldi finanszírozási kiadás
4.105 e Ft tartalék
19.500 eFt felhalmozási célú visszatérintendő kiadások, kölcsönök
7.000 eFt hitel, köl törlesztése
állapítja meg.
4.§
(1)Az önkormányzat 2015. évi működési és fejlesztési célú költségvetési bevételeinek és
kiadásainak összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
5.§
(1)Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek forrásonkénti megbontását a rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
(2)Az önkormányzatot 2015. évben megillető központi bevételeket jogcímenként a rendelet 2/a.
számú melléklete tartalmazza.
(3)Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti kimutatását a rendelet 3.
számú melléklete tartalmazza.
(4)Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.

(5)Az önkormányzat 2015. évi gördülő tervezését a rendelet 11. számú mellékletek tartalmazza.
6.§
(1)Az önkormányzat 2015. kiadásainak forrásonkénti megbontását a rendelet 4. számú melléklete
tartalmazza.
(2)Az önkormányzat 2015. évi általános tartalékának összegét a rendelet 4/a. számú melléklete
tartalmazza.
(3)Az önkormányzat 2015. évi kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti kimutatását a rendelet 5.
számú melléklete tartalmazza.
(4)Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti kimutatását a
rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlege
7.§
(1)Tiszagyenda Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésében működési költségvetési hiányt
nem állapít meg.
Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyletei
8.§
(1)Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételi
– és kiadási előirányzatait feladatonkénti bontásban a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza
(2)Tiszagyenda Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető éves
kötelezettségvállalásnak (hitelképességnek) felső határát a rendelet 8. számú melléklete
tartalmazza.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési létszámkerete
9.§
(1)Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzat létszámát 2015.
évre 2 főben, a tisztségviselők létszámát 7 főben, a fenntartott óvodai intézmény létszámát 6
főben állapítja meg.
(2)A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 15 fő. A közfoglalkoztatottak létszám
előirányzata a hatósági szerződés megkötését követően kerül betervezésre a rendeletbe.
(3)Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett létszámkeretét a rendelet 9.
számú melléklete tartalmazza.
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10.§

(1)Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2)A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
(4)A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A
képviselőtestület legalább félévenként az adott év június 30ig illetve legkésőbb a zárszámadási
rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztéséig december 31.i hatállyal dönt a költségvetési
rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5)Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész
előirányzatoktól  az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormány
rendeletben foglaltak figyelembevételével  előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet.
(6)A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzatmódosítás és az azzal egyidejűleg
történő  képviselőtestületi  tájékoztatás után történhet.
(7)A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a 2015. évi gazdálkodás során a
lehetőségekhez mérten biztosítsa a folyamatos gazdálkodás feltételeit.
(8)A Képviselőtestület a Polgármester részére a kötelezettségvállalás felső határát [3]100.000.Ft
ban állapítja meg. Ezen az összegen felül kötelezettségvállalás csak a képviselőtestület
hozzájárulása mellett történhet.
(9)A 2015. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek
teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak
olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az
esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatait
maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(10)A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a gazdálkodást segítő pályázatokat
kísérje figyelemmel, és a reális lehetőségeket használja ki, a 2015. év folyamán a forráshiányos
pályázatot készíttesse el és a megadott határidőre az illetékes szervek felé továbbításáról
gondoskodjon.
Közvetett támogatások
11. §
(1)Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormány rendelet 28.§a
rendelkezik arról, hogy a Képviselőtestület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat.
(2)Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete közvetett támogatást a helyi iparűzési
adónál nyújt, mivel az iparűzési adó mértéke 1 %.

(3)Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete a magánszemélyek kommunális adója
tekintetében a 70 év felettieknek mentességet biztosít, más területen, egyéb közvetett támogatást
nem nyújt.
Helyi adók mértékei
12. §
(1)Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 2010. július 1.
napjától 1%.
(2)Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó általány összege 500.
Ft/nap.
(3)A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként 2.500. Ft.
Vegyes és záró rendelkezések
13. §
(1)Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. január 1. napjától
kell alkalmazni.
(2)A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
Tiszagyenda, 2015. február 18.
Pisók István

Dobó  Balogh Henrietta

polgármester

aljegyző

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. február 18. napján.
Dobó  Balogh Henrietta
aljegyző
[1]

A rendelet szövegét a 14/2015 (XII.16.) önkormányzati rendelet 1 §a módosította. Hatályos: 2015.
december 16tól
[2]

A rendelet szövegét a 14/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelet 1 §a módosította. Hatályos: 2015.
december 16tól
[3]

A rendelet szövegét a 9/2015 (VI.05.) önkormányzati rendelet 1§a módosította. Hatályos: 2013.

június 6tól

