Szigetbecse Közsé g Onkormá nyzat
1' 12015. (il. 1 6.) ö
nkormá nyzati rendelete
Szigetb ecs e Közs é g Önkormá ny zat é s lnté zmé nyei
2015. é vi költsé gveté sé ről

Szigetbecse Közsé g Önkormanyzat Ké püselő-testtilete az Alaptörveny 32. cik& (2) bekezdé sé ben
megltaté lrozott eredeti jogalkotrási hatásköré ben, valamint az Alaptowerty 32. cikk (1) bekezdé s f)
pontjában meg!'nté rozott feladatköré ben eljárva Szigetbecse Közsé g Önkormanyzat é s Inté zrné nyei
2015' é viköltsé gveté sé rőla következőket rendeli el:
I. Fejezet

ÁlralÁNos RENDELKEZÉ SEK
1. A rendelet
1.

s A rendelet cé lja Szigetbecse Közsé g Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) é s
Inté zmé nyei 2015. é vi költsé gveté se - mint az önkormányzat gazdá|kodási alapja egyensú lyának é s aközpé nzekkel való szabáIyszeru' áttekinthető, gazdaságos, haté kony,
eredmé nyes é s ellenoriáető gazdálkodásának biztosí tása. Az e rendeletben
meghatározott bevé teli előirányzatok azok teljesí té sé nekkötelezettsé gé t, a kiadási
e|őirányzatok pedig - a bevé teli előirányzatok teljesí té sé nekfigyelembevé telé vel_ azok
felhasználásának

j o go

sults ágát j el entik.

2. A
2.

s A rendelet

rendelet hatáIya

batálya kiterjed Szigetbecse Közsé g ÖnkormányzatKé pviselő-testületé re (a

továbbiakban: Ké pviselő-testület),
önkormányzat

3.

cé lja

s Q)

é s annak

bizottságaira, valamint

a

helyi

költsé gveté si szerveire.

Az Önkormányzat onállőan működő é s gazdálkodó költsé gveté si szervei:
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

o

(2) Az Önkormányzat önállőan működő költsé gveté si szerve:
. Szigetbecsei Tópafii Óvoda (a továbbiakban: Óvoda)
II. Fejezet

RÉ szr,BrEs RENDELKEZÉ sEK

3.
4.

s

(1)
(2)

(3)

A

Az Önkormányzat

é s Inté zmé nyei 2015. é vi tisszesí tett költsé gveté si
bevé teleÍ é s összesí tett költsé gveté si kiadásai

Ké pviselő-testtilet

az

Önkormányzat

é s Inté zmé nyei 2015. é vi összesí tett

költsé gveté sé nek bevé teli főösszegé t 464.457 eFt-ban állapí tj a meg.

Ké pviselő-testtilet

az

örtkormányzat

é s Inté zmé nyei 2015. é vi összesí tett

^ltsé gveté sé nek kiadási foösszegé t 464.4 57 eFt-ban állapí tja meg.
kö

A

Ké pviselő-testület az Önkormányzat é s Inté zmé nyei 2015. é vi összesí tett
költsé gveté si bevé teleit é s költsé gveté si kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt
e|őirányzatok, kötelező feladatok, önké nt vállalt feladatok' állami (államigazgatási)
feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellé klete szerint fogadja el.

4. Az Önkormányzat2014.
5.

s

(1)

A

(3)

Ké pviselő-testület az Önkormányzat 2OI5.

^
kiadási

A

kapcsolódó

(1)

é vi gazdálkodásához

kapcsolódó

főösszegé t 360.504 eFt-ban állapí tja meg.

Ké pviselő-testület az Önkormányzat 2015. é vi gazd,álkodásához kapcsolódó
bevé teleket é s kiadásokat a rendelet2. mellé klete szerint fogadja el.

5.
s

é vi gazdálkodásához

Ké pviselő-testtilet az Önkormányzat 2OI5.

bevé teli foösszegé t 360.504 eFt-ban állapí tja meg.

(2)

6.

é vi költsé gveté si bevé telei é s költsé gveté si kiadásai

A

A Hivatal

2014. é vi költsé gveté si bevé telei é s költsé gveté si

kiadásai

Ké pviselő-testület a Hivatal 2015. é vi gazdálkodásához kapcsolódó bevé teli

foösszegé t 55.I29 eFt-ban állapí tja meg.

a Hivatal 20L5. é vi gazdá|kodásához kapcsolódó kiadási
55.I29 eFt-ban állapí tja meg.
(3) A Ké pviselő-testület a Hivata| 2015. é vi gazdálkodásához kapcsolódó bevé teleket é s
kiadásokat a rendelet 3. mellé klete szerint fogadja el.
(2)

Ké pviselő-testület

^
főösszegé t

6. Az Óvoda
7.

s

(1)

A

2014. é vi költsé gveté si bevé telei é s költsé gveté si

kiadásai

Ké pviselő-teshilet az Óvoda 2OI5.. é vi gazd,á|kodásához kapcsolódó bevé teli

főösszegé t 48.824 eFt-ban ál|apitja meg.

Ké pviselő-testtilet az Óvoda 2OI5. é ví gazdálkodásához kapcsolódó kiadási
^
foösszegé t 48.824 eFt-ban állapí tja meg.
(3) A Ké pviselő-testület az Ovoda 2015. é vi gazdálkodásához kapcsolódó bevé teleket

(2)

é s kiadásokat a rendelet 4. mellé klete szerint fogadja el.

7.

8.s

(1)

A

Ké pviselő-testület az Önkormányzat é s költsé gveté si szervei enged'é lyezett
lé tszámát, é s ezen felül a közfoglalkoztatottak lé tszámát a rendelet 5. mellé klete
szerint határozzameg.

8.
9.

s

(1)

Engedé lyezett |é tszám

Költsé gveté si egyenleg

A

Ké pviselő-testület az Önkormányzat é s Inté zmé nyei összesí tett működé si é s
felhalmozási cé lú bevé teli é s kiadási előkányzatainak mé rlegszení bemutatását - a
ftnanszí rozási műveleteket is figyelembe vé ve _ a rendelet 1. é s Lla sz. mellé kletei
szerint hagyja jővá.
(2)
Ké pviselő-testület az Ö''korm ányzat é s Inté zmé nyeiműködé si é s felhalmozási
^
cé lú bevé teli é s kiadási előirányzatainak mé rlegszerű bemutatását - a ftnanszirozási
műveleteket is figyelembe vé ve _ a rendelet 1. é s l/a mellé kletei szerint hagyja
jóvá.
(3) A Ké pviselő-testület a Hivatal működé si é s felhalmozási cé lú bevé teli é s kiadási
előirányzatainak mé rlegszeni bemutatását a ftnanszí rozási műveleteket is
figyelembe vé ve - a rendelet L é s llamellé kletei szerint hagyja jővá.
(4) A Ké pviselő-testület az Óvod'a működé si é s felhalmozási cé lú bevé teli é s kiadási
előirányzatainak mé rlegszení bemutatását a ftnanszí rozási műveleteket is
figyelembe vé ve _ a rendelet I. é s lla mellé kletei szerint hagyja jővá.

9,
10. $

A

Ké pviselő-testület

az

Felhalmozási cé lok

onkormányzat

é s Inté zmé nyei 2015. é vi felhalmozási

elóirányzatainak cé lonké ntié s feladatonké nti ré sz|etezé sé ta 6. mellé klet szerint hagyja
jővá.
10. Adósságot keletkeztető üryletek

l1. $ Az Önkormányzat 2OI4. é vre vonatkozőan hitel- é s kötvé nytörleszté si kötelezettsé ggel
nem rendelkezlk.

1

1. Költsé gveté si

s (1) A Ké pviselő-testület az Önkorm

12.

tartalé kok

ányzat összesí tett tartalé kát

772 eFt-ban ál|apitja

meg.

(2) Az (1) bekezdé sben megállapí tott összesí tett tartalé kből az álta|ános Ártalé k 772
eFt,

Az

általános- é s cé ltartalé k az é vközi többletigé nyek, valamint aZ elmaradt
bevé telek pőtlásár a szolgál.
() Az általános- é s cé ltartalé kfelett az (5) bekezdé s kivé telé vela Ké pviselő-testtilet
rendelkezik.
(5) A Ké pviselő-testület a soron következő testületi ülé sen törté nő utólagos
tájé koztatás kötelezettsé gé vel _ felhatalmazza a polgármestert, hogy az á|talános

(3)

tartal é k terhé re alkalmanké nt

50

0 eFt

ös

szegi g r ende|kezzen.

|2. Kózv etett támo gatások
13.

s A Ké pviselő-testület az Önkorm ányzat által biztosí tott közvetett támogatásokat, azok
jellege, mé rté ke,illetve összege szerinti ré szletessé ggela 7. mellé klet szerint hagla
jővá.

13.

14.

15.

A költsé gveté s ké szí té sé re,vé grehajtására

é s módosí tására

vonatkozó szabályok

s (1) A költsé gveté si szerveknek a

s

jőváhagyott é ves költsé gveté s alapján, a vonatkozó
jogszabáIyokban' valamint az alapitő okiratunkbanmeglatározottkövetelmé nyek
és
felté telek é rvé nyesí té sé vel
kell működniük é s gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a
haté konyságra é s aZ eredmé nyessé gre vonatkozó előí rások, a gazdálkodási,
számviteli szabályok maradé ktalan betartás a, é s az ellenoriáetősé g szempontjainak
biztosí tása mellett.
(2)
Ké pviselő-testület felhatalmazza a költsé gveté si szerveket a költsé gveté sben
^ rt bevé telek beszedé sé reé s a jőváhagyott kiadások teljesí té sé re.
előí
(3) A költsé gveté si szervek vezetői a rendeletben meghatározott bevé teli é s kiadási
előir ány zatai k fe l ett előir ány zat- fel használ ás i j o gkö rrel rend el kezn ek.
(4) A költsé gveté si szervek vezetői a többletbevé telük terhé re csak a fonáské pződé s
mé rté ké nek,illetve ütemé nek figyelembe vé telé velé s az inté zmé nyek biztonságos
mtí ködé sé nek szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettsé get.
(5) A költsé gveté si szervekné l a tervezeÍ t bevé telek elmaradása nem vonja
automatikusan maga után a költsé gveté si támogatás növekedé sé t. Amennyiben a
tervezett bevé telek nem folynak be, a tervezett kiadási e\őirányzatok nem
teljesí thetők.
(ó) A feladat elmaradásból származő szemé lyi é s dologi megtakarí tások
fe|használására csak a Ké pviselő-testtilet engedé lyé vel kerülhet sor. A költsé gveté si
szervekné l az enetgia fe|használás ltú zelőanyag' villamos energia, gázenergia/
cí men tervezett összegek más cé lra nem használhatók fel.

(1) Az Önkormányzat valamint költsé gveté si szervei bevé teli é s kiadási előirányzatai
é v közben megváhortathatóak. Az elóirányzat módosí tás nem é rintheti az
országgyú lé s kizárőlagos - költsé gveté si törvé nyben _ felsorolt, illetve a Kormány

előirányzat-módosí tásihatásköré betartozőe|őirányzatokat.
Ké pviselő-testület a jóváhagyott kiadási e|őirányzatok közötti átcsoportosí tás
jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A Hivatal az é vközi e|őirányzat-módosí tásokról a jegyző által elrendelt formában
kötelesen napraké sz nyilvántartást vezetni.
(a) Ha az Önkormányzat é v közben a költsé gveté si rendelet ké szí té sekornem ismert
többletbevé telhez jut, vagy bevé telei a tervezetÍ ől elmaradnak, e té nyről a
polgármester a ké pviselő-testület et tájé koztatja'
Ehhez kapcsolódóan a ké pviselő-testület szüksé g szerint, az elso negyedé v
kivé telé vel negyedé vente, de legké sőbb aZ é ves költsé gveté si beszámoló
elké szí té sé nekhatáridejé ig - december 31-i hatállyal - módosí tja a rendeleté t.
(5) A rendelet módosí tására a polgármester az államháztartásról szóló 201lé vi CXCV.
törvé nyben, valamint annak vé grehajtásáről szőlő 36812011. (XI. 31.) Korm.
rendeletb en szab ály o zottak szerint tesz j avasl atot.
(6) Ha é v közben az országgyűlé s _ a helyi önkormányzatot é rintő módon - a
megfiatározotthozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az inté zkedé s kihirdeté sé t követően haladé ktalanul a ké pviselő-testület elé kell
teq'eszteni a költsé gveté si rendelet módosí tását.

(2)

1ó.

A

s (1) Amennyiben a költsé gveté si é v közben az országgyűlé s, a Kormány, illetve
valamely költsé gveté si fejezet vagy elkülöní tett állami pé nza|ap az önkormányzat
számára pótelőirányzatot biú osí t,anől a polgármester a Ké pviselő-testÍ iletet
negyedé ve nte táj é koztatni kötel es.
(2) Az onkormányzat költsé gveté si szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon
beltil a ré szelőirányzatoktől _ az államháztartásről szóló törvé ny vé grehajtásáról
sző|ő 368/20Il. (XII. 31.) Korm' rendeletben foglaltak figyelembevé telé vel _
előirányzat módosí tás né lkül is elté rhetnek. Az előirányzat módosí tás,
átcsoportosí tás nem irányulhat az e|í |irányzat módosí tási köte|ezettsé g né lkül
telj esülő előir ány zatok j óváhagyott cé ltól elté rő c sökkenté s é re.
(3) A polgármesteÍ az előirányzat módosí tására benyú jtott javaslatban, valamint a
pőtelőirányzatot igé nylő előterjesáé sben tájé koztatja a Ké pviselő-testtiletet a
kiadási többlet egyszeri (csak az adott költsé gveté si é vben é rvé nyesülő) vagy tartós
(a költsé gveté si előirányzatokba vé glegesen beé pülő) jellegé ről.
(4)
tartós jellegű előirányzat növekmé nyből eredő, további költsé gveté si é veket
^
é rintő hatásokat be kell mutatni a dönté s előké szí té ssorán.

\4.

A gazdálkodásra vonatkozó

egyé b szabályok

Az

Önkorm ányzat által lé tesí tett, vagy fenntartott költsé gveté si szerv kiadási
e|őirányzatát nem lé pheti tú l, kivé ve, ha az á||amháztartás más alrendszereitől,
alapí tványból é s saját tevé kenysé gé bőlszármazó nem tervezett bevé telt é r el.
(2) A költsé gveté si szerv a jőváhagyott bevé teli e|őirányzaton felüli többletbevé telé t é s
a külön jogszabáIyban szabá|yozott feltilvizsgálatot követően jóváhagyott, előző é vi
előir ány zati maradvány át kizár őlag a Ké pviselő-testül et dönté se után használhatj a
fel.
(3) A költsé gveté si szeÍ v vezetője felelős az inté zmé nygazdá|kodásának
szabályszerú sé gé é rt,az inté zmé nyszámára előí rt bevé teli terv teljesí té sé é rt,
a
gazdálkodásról ké szült információk valődiságáé rt, valamint az előirányzaÍ
módosí tások e rendeletben meghatározott időpontban törté nő Ké pviselő-testület elé
terjeszté sé é rt.

17. S (1)

18. S (1)

A Hivatal az önkormányzati gazdálkodás során az é v közben lé trejött költsé gveté si
többletet (felhalmozási vagy működé si jellegű) - átmenetileg, vagy tartósan

rendelkezé sre á1ló szabad pé nzeszközt - pé nzinté zeti pé nzleköté s, illetve é rté kpapir
vásárlás ú dán hasznosí tja.
(z) É rté kpapir vásárlásánál törekedni kell arra, hogy a megvásárolt é rté kpapí rokállami
garanci ával rendelkezzenek.
(3) Az (1) bekezdé s szerinti hasznosí tással kapcsolatos szerződé sek, illetve pé nzügyi
műveletek lebonyolí tását 500 e forintig a Ké pviselő-testtilet a Polgármester
hatásköré be utalja. A Polgármester a megtett inté zkedé srőla soron kcivetkező
elóirányzat-módosí tással egyidejűlegtájé koú atást ad a Ké pviselő-testület számára.
(4) A (3) bekezdé sben megltatározott összeget meghaladó költsé gveté si többlet
fe|használásáról a Ké pviselő-testület dönt.

19.

s (1) A Ké pviselő-testület az

átmeneti likviditási problé mák kezelé sé rea számlavezető
pé nzinté zettelfolyószámlahitel felvé telé rekötött szerződé sthatározzameg.
(2)
é s járulé kai visszaftzeté sé nek biztosí té kául az Önkormányzat a költsé gveté si
^hitel
bevé teleit jelöli meg. A ké pviselőtestület kötelezettsé get vállal arra, hogy a hitel_
visszaftzeté s időtartama a|att a ké rt hitelt é s a járulé kait a költsé gveté sbe betervezi
é s jóváhagyja.
(3) A Ké pviselő-testület a hitelfelvé tellel kapcsolatos szerződé s megköté sé nek jogát
500 ezer foint é rté khatárig a Polgármestene ruházza át. A Polgármester a
hitelszerződé sről, annak a|áí rását követő következő ké pviselő-testtileti ülé sen
kötel es táj é koztatást adni'
@) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
Ké pviselő-testületet illetik meg.

20. s (1) Az önkormányzati támogatási igé nnyel járő páIyázatok benyú jtásához a Ké pviselőtestület előzetes engedé lye szüksé ges' Az olyan pályázatok benyú jtására' melyek
saját forrást nem igé nyelnek,vagy a szüksé ges saját forrás rendelkezé sre áll, de a
következő é vekre költsé gveté si kihatással járnak, a polgármester előzetes engedé lye
alapjánkerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pá|yázatokról, é s azok önré szé nek mé rté ké rőla ké pviselőtestül et határ o zattal dönt.

21.

sA

Ké pviselő-testület

az

önkormányzati

költsé gveté sben szereplő felú jí tások, é s

beruházások lebonyolí tásával a Hivatalt bizza meg.

22. s (1)

A Hivatal kózszolgálati alkalmazottaitekinteté ben_ akozszo|gá|ati tisáviselőkől
sző|ő 2011. é vi CXCX. törvé ny (a továbbiakban: Kttv.) I32. $-ában foglaltak

alapján, é s a Magyarország 2015. é vi központi költsé gveté sé ről szőlő 2014. é vi C.
törvé ny 59.$ (1) bekezdé sé ben meghatározottnak megfelelően _ az illetmé nyalap

2015. é vben 38.650 Ft.
(2)
Hivatal valamennyi kozszolgálati alkalmazottja tekinteté ben a Kttv. 234. $-ában
^
meghatározottaknak megfelelően az illetmé nykiegé szí té smé rté ke az a|apilletmé ny
20 oÁ-a.

23.S (1) A nyersanyagnonna a vásárolt é lelem költsé gé nek I00 oÁ-a Szigetbecse Közsé gben.
(2) Az önkormányzatot megillető egyes ktjznevelé si é s gyermeké tkezteté si
feladatmutatók támogatásának figyelemmel kí sé ré sé hez
szüksé g eseté n
lemondásához a Klebelsberg Inté zmé nyfenntartó Központ Ráckevei
Tankerület é hez tartozó Szigetbecsei Általános Iskola, valamint a Szigetbecsei
Tóparti Óvoda a megfelelő közoktatási statisztikai adatok at, az azt m$a|apoző
előí rt okmányokat, valamint a jogszabályban meghatározott nyilvántartások
vezeté sé t kötelesek a megadott határidőre biztosí tani a Hivatal ré szé re.

15. Pé nzellátás szabályai

24. s (1) Az onkormányzat gazdátkodásának vé grehajtó szeÍ ve a Hivatal.
(2) A Ké pviselő{esttilet az előiré nyzat-felhasmálasi ütemtervet a 8' mellé kletnek
megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Ké pviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert, hogy az előiré nyzat-felhasmálasi
ütemtentől esetenké nt elté rjen. Errrrek során az é ves előirarryzatotnem lé pheti tul.

2s. s (1) A költsé gveté si szervek
(2)

Az

S

áról a Hivatal gondo skodik.

inté zmé nyekönkormányzati támogatásának rendelkezé sre bocsátása az
inté zmé nyisaját bevé telek ké pződé sé re'valamint a pé nze|látási (finanszí rozás|)
tervben foglaltakra is figyelemmel, a té nyleges szüksé glethez igazodik.
1

26.

p é nzellátás

6. Önkor mány zati biztos kirendelé s e, megbí zás a

Ké pviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa irányí tott
költsé gveté si szervhez' ha annak 30 napon tú li, lejárt esedé kessé gű, elismert
tartozásállományának mé rté keké t egymást követő hónapban elé ri az é ves eredeti
kiadási e|őirányzatának 10 Yo-át, vagy a 50 millió forintot, é s e tartozását egy
hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorí tani.
(2) A költsé gveté si szerv az (I) bekezdé sben foglaltak bekövetkezté t haladé ktalanul
köteles az iránytő szervnek j elezni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelé sé re, megbizásáta, a költsé gek viselé sé re az
államháztartásról szóló törvé ny vé grehajtásáről szőlő 36812011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 119. $-ában foglaltak azirányadőak.
(1)

A

III. Fejezet

zLp<Ó

RENDELKEzÉ spx

27. $ Jelen rendelet kihirdeté sé t követő napon lé p hatályba, derendelkezé seit 2015.január
napjától kell alkalmazni.

Kihirdeté si záradé k:
A rendelet kihirdetve 2Ol5. február

16.

napján Szigetbecsei Közös

1.

onkormányzati Hiv atal

hirdetőtábláján.
,^

,

i-

1\

Jancsó

,

- .-; --.pmoke
\

Jegyzo

..

Általános indoklás

Szigetb

ec s e

Közé s o n ko rmány zat é s Inté zmé nyei

201'5.é vi ktiltsé gveté sé rőIszóló
ö n ko rm ány zati r e n d el et -terv ezethez

Az

ál|amháztartásról szólő 2011. é vi CXCV törvé ny 24. $ (3)
bekezdé se é rtelmé bena jegyző á|tal előké szí tett költsé gveté si
rendelet -terv ezetet a p o lgárme ster a kcizp onti kci ltsé gveté srő l szó ló
törvé ny hatá|ybalé pé sé tkövető negyvenötödik napig nyú jtja be a
ké pvisel ő-testriletnek.

Magyarország2015.é vi központi költsé gveté sé ről szóló 2014. é vi C.
törvé ny 2015. január 1_é n lé pett hatá|yba, í gy az önkormányzat é s
inté zmé nyei 201 5 . é vre vonatkozó költsé gveté si rendelet -teru ezet
vé gső határidej e 2015. február 74.

Annak é rdeké ben, hogy a törvé nyi kötelezettsé gnek, illetve a
gazdáIkodás fo lyton o s s ág ának é s átl áth atő ságának el eg et te gyünk,
szüksé ges, hogy az Önkormányzat Ké pviselő_testtilete e rendeletet
megalkossa.

r,LÓarlES HATÁSvIZsGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 20]0. é vi CXXX. törvé ny I7. $-a alapján)

az önkormónyzat 2 0 I 5. é vi lcö lts é gveté sé nek mó dos í tás áró
szóló önkormónyzati rendelet-tervezethez

A

terv ezett j o gs zab ály v árható követk ezmé ny ei, kü l önö

I.

s

en

l

:

társadalmi hatásaÍ : Atervezetnek társadalmi hatása nincs.
gazdasági - költsé gveté sÍ hatásai: A teryezet ré vé nSzigetbecse
Közsé g onkormányzatának összesí tett bevé telei é s kiadásai 464.457 e

n-ilI.

Ft.

Iv-v. környezeti _ egé szsé gikövetkezmé nyei: A

tewezetben foglaltaknak
elenlegi helyzeth ez viszony í tott, számottev ő komy ezeti é s egé szsé gi
következmé nyei, elté ré seinincsenek.
aj

vI.

admÍ nÍ sztratí vterheket befolyásoló hatásai:
j

vII.

elenlegihez ké

pest j

A

teryezet

a

elentős adminisztratí v terheket nem keletkeztet.

megalkotásának szüksé gessé ge:A tervezet nem elsőké nt szabáIyozza
a tárgykört, hanem a korábbi szabáIyozást é rintő módosí tási igé ny
okán vált szüksé gessé a megalkotása.
Az államháztartásről szóló 20IÍ . é vi CXCV. törvé ny 34. s (1)-(4)

bekezdé se teszi indokolttá.

VIII.

a jogalkotás

elmaradásának várbatő következmé nyei: Az
áIlanlháztartásról szóló törvé ny vé grehajtásáról szőIő

kormányrendel etben

Ix.

fo

glaltak megs é rté se.

a|ka|mazásához szüksé ges szemé Iyi-, szervezeti-, tárgyÍ é s
pé nzügyi felté telek: A tervezet elfogadása eseté n aZ ú j rendelet
alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz ké pest többlet szemé lyi-,
szewezeti-,tárgyi é s pé nzügyi felté telt nem igé nyel.

Szigetbecse, 2015. február 10.
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1.mellé klet az 1.12015. (II.16.)
önkormií rryzati rendelethez

Sziqetbecse Közsé g o n ko rm ányzat é s i nté zmé nye i
kiadások összesitve

201 5.

é vi eI ői

rá

nyzata

Osszesen Kotelező Önké nt l Allami
Onkor
Tóparti
Közös
Kiemelt kiadási előfeladatol. feladatol feladatok
Ovoda
Onk.Hiv. mánvzat
iránvzatok
82420
82420
29572
34257
1 8591
szemé lvi ielleoü kiad
21459
21459
7985
4302
9172
iárulé kok
55342
4591
11267
59933
1
1600
37066
kiadás
doloqi ielleoű
1 350
1346
2696
2696
szociális iell.kiadás
86162
86162
86162
helvi önk.finansz.
18169
16669
1 500
18169
műk.cé lú pe. átad'
0
műk.cé lú oe. átad.áh.kivulre
1
90306
1 90306
1
90306
felhamozási kiad'
2540
2540
2540
feluií tási kiadások
0
be-felui.áfáia
772
772
672
100
ált'tartalk
0
cé ltartalé k
0
é rté kpapí rvásárlás
48824
464457 453130
9981
1346
55129
360504
Osszesen:

