Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő

rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
a) 15.905 e Ft költségvetési bevétellel,
b) 22.068 e Ft költségvetési kiadással,
c) 6.163 eFt hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2015. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet
tartalmazza.
d) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását és az éves
létszám előirányzatot a 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2015. évben csak
kötelező feladatot lát el, önként feladatot nem vállal fel.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső
finanszírozással történik, mely 6.163 eFt előző évek pénzmaradványának igénybevétele.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 5.500 eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal
való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület
fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát 3 főben állapítja
meg, melyből 2 fő a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata.
4. §.
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötéséről.
(2) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati
ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.)
önkormányzati rendelet.

Molnárné Boros Katalin
polgármester

dr. Horváth Rita
jegyző
Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon
megtörtént.
Tárnokréti, 2015. február 27.
dr. Horváth Rita
jegyző

1. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Tárnokréti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlege
1.sz. táblázat

Bevételek

Bevételi jogcím
Önkormányzatok működési támogatásai összesen
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
ebből: Kulturális feladatok támogatása
ebből: Működési célú központosított támogatások
ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
Közhatalmi bevételek
ebből: Vagyoni típusú adók
ebből: Termékek és szolgáltatások adói
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek (készletértékesítés, szolgáltatás, tulajdonosi bevételek stb.)
Felhalmozási bevételek
ebből: ingatlanok értékesítése
ebből: tárgyi eszközök értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Hitel-, kölcsönfelvétel
Maradvány igénybevétele
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2015. évi
előirányzat
12.285
7.833
3.252
1.200
1.602
1.602

1.430
400
1.000
30
588

15.905
6.163
6.163
22.068

Kiadások

2.sz. táblázat

Kiadási jogcímek
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Tartalékok
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
Beruházások
Felújítások
Lakástámogatás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Hitel-, kölcsöntörlesztés
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2015. évi
előirányzat
6.565
1.637
6.160
610
5.500
596
396
200

200
800
22.068
22.068

3.sz. táblázat

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
Költségvetési hiány
Költségvetési többlet

4.sz. táblázat

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

6.163

2.1.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek
Jogcím
Önkormányzatok működési támogatásai összesen
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Kiadások
2015. évi
előirányzat
12.285
1.602
1.430
588

Jogcím
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Hitel-, kölcsönfelvétel
Maradvány igénybevétele

15.905 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Költségvetési hiány

2015. évi
előirányzat
6.565
1.637
6.160
610
596
200
5.500

21.268

Hitel-, kölcsöntörlesztés

6.163

22.068 KIADÁSOK
5.363 Költségvetési többlet

21.268

2.2.mellékleta 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek
Jogcím

Kiadások
2015. évi
előirányzat

Jogcím

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
Beruházások
Felújítások
Lakástámogatás
Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Hitel-, kölcsönfelvétel
Maradvány igénybevétele

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Hitelek törlesztése

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Költségvetési hiány

800 Költségvetési többlet

2015. évi
előirányzat

800

800

800

3.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2014.XII-31-ig

2015. évi
előirányzat

Beruházások
Fűnyíró gépbeszerzés
Közvilágítás bővítése
Ravatalozó illemhely kialakítása

200
350
250

2015-2015
2015-2015
2015-2015

200
350
250

Felújítások

Összesen

800

800

2015. év utáni
szükséglete

4. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Bevételi jogcímek
Helyi adók

2015. évi előirányzat
1.000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
Díjak, pótlékok, bírságok

30

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevételek
Részvények, részesedések értékesítése

30

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
Saját bevételek összesen

1.060

