ELŐTERJESZTÉS

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velem községi
Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f)
pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2015. évi költségvetését
64 933 E Ft költségvetési bevétellel
80 589 E Ft költségvetési kiadással
15 656 E Ft hiánnyal
729 E Ft finanszírozási kiadással
16 385 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 1. melléklete
szerint állapítja meg.”
2.§
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
Működési célú költségvetési bevételek:
− működési célú támogatások államháztartáson belülről21 475 E Ft
− közhatalmi bevételek
8250 E Ft
− működési bevételek
19 295 E Ft
− működési célú átvett pénzeszköz
1 544 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 50 564 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
− Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 709 E Ft
− Felhalmozási bevételek
1 000 E Ft
− Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
660 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:14 369 E Ft
Költségvetési bevételek összesen:
−
−
−

Működési célú költségvetési kiadások:
a személyi jellegű kiadások
a munkaadókat terhelő járulékok
a dologi jellegű kiadások

64 933 E Ft
6 853 E Ft
1 881 E Ft
23 446 E Ft
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− ellátottak pénzbeli juttatásai
− egyéb működési célú kiadások
Működési költségvetési kiadások összesen:

934 E Ft
16 879 E Ft
49 993 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
− beruházások
− felújítások
− egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási kiadások összesen:

9 531 E Ft
20 741 E Ft
324 E Ft
30 596 E Ft

Költségvetési kiadások összesen:

80 589 E Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
− működési bevételek és kiadások egyenlege
571 E Ft
− felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 16 227 E Ft
Költségvetési egyenleg:

- 15 656 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
− működési célú 2014. évi pénzmaradvány
− fejlesztési célú 2014. évi pénzmaradvány
Külső finanszírozás bevételei
− működési célú hitelfelvétel
− fejlesztési célú hitelfelvétel

11 008 E Ft
5 377 E Ft
0 E Ft
0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
− Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása729 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás):
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

-729 E Ft
15 656 E Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti
bontásban.
A 2.melléklet az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését tartalmazza.
A 3. §-ban megállapított felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet, a
felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
Az 5. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 6.
melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az
önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.
Az önkormányzat létszámkeretét a 7.számú melléklet tartalmazza.”
3. §
A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább
negyedévenként, szeptember 15-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.”
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4. §
A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 50,0 fő.”
5. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Velem, 2015. november 30.

Szél Józsefné s. k.
polgármester

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
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