Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. §-a és 24. §-ra, figyelemmel az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira),
valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi
személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése
2. §
(1) Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi
költségvetése
a, bevételi és kiadási főösszegét ........................ 247.955 ezer Ft-ban,
b, működési költségvetési bevételét .................... 93.560 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását...................... 93.560 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét .................
0 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét ............... 154.395 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását ................ 154.395 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét ............
0 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési
rendeletében
 a 2015. évi rovatonkénti bevételét az 1. számú melléklet szerint,
 a 2015. évi rovatonkénti kiadásait a 2. számú melléklet szerint,
 a 2015. évi kormányzati funkciók szerinti bevételeit a 3. számú melléklet szerint,
 a 2015. évi kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4. számú melléklet szerint,
 a 2015. évi adó bevételeit az 5. számú melléklet szerint,
 a normatív állami támogatások 2014-2015. évi összegének bemutatását az 6. számú
melléklet szerint,
 a 2015. évi beruházási adatokat a 7. számú melléklet szerint,
 az összesített felhalmozási kiadásait a 2015. évre adósságot keletkeztető ügyletek
számításához a 8. számú melléklet szerint,
 a 2015. évi költségvetési mérleget a 9. számú melléklet szerint,
hagyja jóvá.
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(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok,
amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező
ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(4) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető
ügyletek várható együttes összege: 25.000 e Ft.
(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját
bevételeit a 8. mellékletben határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3. §
(1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért,
valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről
1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját
hatáskörben dönthet.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadásai
előirányzatainak módosítására:
a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a
működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti
előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,
illetve
b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat
átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei
hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer
forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási
művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület
hatásköre.
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(6) Tiszasziget Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2015. évben az
OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

4. Egyéb rendelkezések
4. §
A rendelet 2015.február 13.napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell
alkalmazni.

Ferenczi Ferenc sk.
polgármester

dr. Vladiszavlyev Zsanett sk.
aljegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. február 13.napján 8.00 órakor

dr.Vladiszvalyev Zsanett sk.
aljegyző

3

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Társadalmi hatás:
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon
követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó
feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás
ellenőrzésére.
Gazdasági hatás:
A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző
jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési
rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.
Költségvetési hatás:
A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive)
hatása van.
Környezeti és egészségi következmények:
Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdése alapján.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
dr.Gácsi Zoltán jegyző megbízásából

dr.Vladiszvalyev Zsanett sk.
aljegyző
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Költségvetési rendelethez indokolás

1.§ - 2.§
Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Költségvetési hiány
bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

3. §

Rögzíti a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat. Pályázat benyújtásának
lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét.

4. §
Rendelet hatálybaléptetését szabályozza.

dr.Gácsi Zoltán jegyző megbízásából

dr.Vladiszvalyev Zsanett sk.
aljegyző

5

