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Bakonykúti Község Önkormányzat 

2/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelete 

Bakonykúti Község Önkormányzata 

2015. évi költségvetéséről 

 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

I. fejezet  
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságára, az 
önkormányzatra. 
 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások 
tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, 
szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.  
 

II. fejezet 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
 
a)Költségvetési bevételét                                                                  13.065 e Ft 
 
b)Finanszírozási bevételét:                                                                 7.027 e Ft 
c)Összes bevételét: (költségvetési +finanszírozási bevételét)             20.092 eFt 
 összegben állapítja meg. 
Összes bevételből: 
 
ca)Működési bevételét                                                                       20.092 e Ft 
 
cb) Felhalmozási célú bevételét                                                                 0 e Ft 
 
d) Összes bevételből: 
da) Kötelező:                                                                                       9.817 e Ft 
db)Nem kötelező:                                                                                7.325 e Ft 
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dc)Államigazgatási:                                                                             2.950 e Ft 
feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
 
a)Összes kiadását:                                                                           20.092 eFt 
 
 Összes kiadásból: 
aa)működési célú kiadások összegét:                                              20.092 eFt 
ab)felhalmozási célú kiadások összegét                                               0      eFt 
 -ban állapítja meg. 
 
b) Összes kiadásból 
ba) a költségvetési kiadást                                                                20.092 eFt 
bb) a finanszírozási kiadást                                                                     0    eFt 
állapítja meg. 
 
(3) Az önkormányzat a kötelező, nem kötelező és  államigazgatási 
feladatok kiadásait a rendelet  2.melléklete szerinti bontásban állapítja meg. 
 
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegén 
belül: 
 
a) személyi juttatások                                                                         2.940 eFt 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó                                                                                                   677 eFt 

c) dologi kiadások                                                                                 9.028 eFt 

           d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                600 eFt 

           e) egyéb működési kiadások                                                                6.847 eFt 

ea) visszatérítendő támogatások és kölcsönök                                  0    eFt 
eb) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)              1.299 eFt 
ec) működési tartalék                                                                      5.548 eFt 

          f) beruházási kiadások                                                                                 0 eFt 

          g) felújítási kiadások                                                                                    0 eFt 

          h) egyéb felhalmozási kiadások                                          …..                   0 eFt    

3.§ (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet 
tartalmazza. 

(2) A 2. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti 
részletezését a 2.  melléklet tartalmazza. 



3 

 

 

(3) A kiadáson belül: 

a) az adósságot keletkeztető ügyleteket a3. melléklet tartalmazza. 

(4) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 
4.melléklet tartalmazza. 

 (5) Költségvetési előirányzat csak akkor módosítható, ha az erre vonatkozó indítványban 
megjelölésre kerül az az előirányzat, melyből a szükséges fedezet biztosítható, vagy 
átcsoportosítható. 

4.§ (1) A Képviselő-testület az évközi többletigények,  az elmaradt bevételek pótlása, vagy 
előre nem várt kiadások fedezetére: 

a)   3.848  e  Ft általános tartalékot, 

b)       0      Ft működési tartalékot, 

c)   1700  e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. 

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 

 

3. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

5.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni megváltoztatása. 

 
 (2) A polgármester felhatalmazást kap 
 
a) a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások 

teljesítésére, 
b) a 2015. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját 

hatáskörben történő felosztására, 
c)  pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérést célzó pályázat benyújtásának 

elrendelésére, 
 
d) a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad 
pénzeszközöket  értékpapírban, befektetési jegyben, pénzintézeti lekötés útján 
kamatozó betétben helyezze el. 

          e)   az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás,     illetőleg 
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az 
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-
testület legközelebbi ülésén beszámol. 
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         f) az e) pontban meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.  

 
 

4. Záró rendelkezések 
 
6.§ Ez a rendelet 2015. február 25. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 
2015. január 1. napjától alkalmazandók. 
 
 
 
Marics József                                                         Parajdi Cecília 
polgármester                                                             jegyző 
 
A rendelet 2015. február 23. napján kihirdetésre kerül. 
 
 
Parajdi Cecília 
   jegyző 


