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Búcsúszentlászló Község Önkormányzati Képviselő-testületének  

 

1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete  

Búcsúszentlászló Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről  

szóló 3/2015 (III. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 

Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, va-

lamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 

törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2)-(3) bekezdésében, az államháztar-

tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (1)-(2) bekezdésében, 23. § (2)-(3) bekezdésében, 

34.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  

valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alap-

ján  Búcsúszentlászló Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015(III.5.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) módosításáról  következő 

rendeletet alkotja 

 

1.§ 

 

A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költ-

ségvetési bevételi és kiadási főösszegét 164 702 ezer forintban állapítja meg.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

a) működési bevétel 153 486 e Ft, 

 aa) költségvetési bevétel 129 848 e Ft, 

  aaa) önkormányzatok működési támogatásai  42 233 e Ft, 

  aab) egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 32 945  e Ft, 

  aac) közhatalmi bevételek  23 230 e Ft, 

  aad) egyéb működési bevételek 31 290 e Ft, 

  aae) működési célú átvett pénzeszközök 150 e Ft, 

 ab) finanszírozási bevétel 23 638 e Ft, 

  aba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele  22 123  e Ft, 

  abb) központi, irányító szervi támogatás 0 e Ft, 

  abc) központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  0 e Ft, 

  abd)  államháztartáson belüli megelőlegezések            1515 e Ft 
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b) felhalmozási bevétel 11 216 e Ft, 

 ba) költségvetési bevétel 2 215 e Ft, 

  baa) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 215 e Ft, 

  bab) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 9001 e Ft. 

 

(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi bevételeiből 

 

a) a kötelező feladatok bevételei 164 702 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft, 

c) az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 e Ft. 

 

(3) Az önkormányzat összesített 2015. évi bevételeiből 

 

a) a működési bevételek 153 486  e Ft, 

b) a felhalmozási bevételek 11 216  e Ft. 

 

(4) Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak forrásonkénti, címenkénti, előirány-

zat-csoportonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.  

 

3. § 

 

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„4.§ (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

 

a) működési kiadások 141 151 e Ft, 

 aa) személyi juttatások 37 493 e Ft, 

 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 700 e Ft, 

 ac) dologi kiadások   56 312 e Ft, 

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 294 e Ft, 

 ae) egyéb működési célú támogatások  30 352 e Ft, 

 af) tartalék   0 e Ft, 

b) felhalmozási kiadások 20 973 e Ft, 

 ba) beruházások 3 659 e Ft, 

 bb) felújítások 17 314 e Ft. 

c) Finanszírozási kiadás 2 578 e Ft, 

 

(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadásaiból 

 

a) a kötelező feladatok kiadásai 164 702 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft, 

 ba) civil szervezetek, egyesületek támogatása  0 e Ft, 

c) az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft. 

 

(3) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadásából 

 

a) a működési kiadások 143 729  e Ft, 

b) a felhalmozási kiadások 20 973  e Ft. 

 

(4) Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatainak címenkénti, kiadás-nemenkénti, elő-

irányzat-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.  
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(5) Az önkormányzat 2015. évi 

 

a) beruházási kiadásai beruházásonként  3 659 e Ft, 

b) felújítási kiadások felújításonként  17 314  e Ft. 

 

(6) Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak részletezését célonként a 3. melléklet 

tartalmazza, felújítási kiadásainak részletezését célonként a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(7) A helyi önkormányzat által a 2015. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, 

rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza, melynek összege 9 294 e Ft. A köz-

vetett támogatások összegének részletezését az 5. melléklet tartalmazza.  

 

(8) Az önkormányzat 2015. évi költségvetését szakfeladatonkénti bontásban a 6. melléklet tar-

talmazza.  

 

(9) Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányza-

tokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet adja meg.  

 

(10) Az önkormányzat 2015. évi átadott és átvett pénzeszközeinek részletezését a 8. melléklet 

tartalmazza. 

 

(11) Az önkormányzat 2015. évi normatív támogatásait a 9. melléklet tartalmazza. 

 

(12) Az önkormányzat 2015. évi pénzügyi mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. 

 

(13) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, ame-

lyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tör-

vény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet 

megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nem keletkezik ilyen ügylet. 

 

(14) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügy-

letek várható együttes összege 0 e Ft. 

 

(15) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 16 974 e Ft, amely működési 

dologi kiadások terhére került betervezésre. 

 

4. § 

 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. 

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. 

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép 

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép 

(11) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép 
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5. § 

 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2015-ös 

költségvetési évre kell alkalmazni. 

 

 

2016. február 19. 

 

P.H. 

 

 

 

 Molnár Gyula  Kanizsai Mónika 

 polgármester   jegyző 

 

 

Záradék: 

Kihirdetve: 2016. február 19. 

 

 

P.H. 

 

 

 

 Kanizsai Mónika 

 jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe:  

 

Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

 /2016 (II. ...) önkormányzati rendelete  

Búcsúszentlászló Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szó-

ló 3/2015 (III. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 

Társadalmi-gazdasági hatása:  nincs 

 

Költségvetési hatása:  a képviselő-testület évközi döntései, állami normatíva változása 

 

Környezeti, egészségi következményei: Nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs 

 

Egyéb hatása: Nincs 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  jogszabályi előírásoknak való megfelelés 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felhívás  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  nem releváns 

 

 

Búcsúszentlászló, 2016. február 19. 

 

 

            

Molnár Gyula Kanizsai Mónika 

polgármester jegyző 
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Előterjesztés 

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 

2015. évi költségvetésének módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület, 

Az alábbiak szerint terjesztem Önök elé az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását. 

Az önkormányzat költségvetési főösszege 164 702 ezer Ft. Az előirányzat módosítás a főösszeget mó-

dosítja. A 2015. évben fokozott figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a beszámoló elkészítésekor sza-

bad pénzmaradvány, előirányzat nélküli bevételi teljesítés ne legyen, hiszen az önkormányzatok által 

kötelezettségvállalással nem terhelt összeget a Magyar Államkincstár ellenőrzésein keresztül a magyar 

állam elvonhatja. 

A 2015. év végi zárásnál a Magyar Államkincstár az állami támogatások előirányzatát módosította, 

korrigálta, ehhez mérten a bevételi oldallal szemben a kiadási oldalt is módosítani szükséges. Ugyan-

csak módosítottuk az egyes kiadási sorok összetételét is egy a Nemzetgazdasági Minisztérium által ki-

adott iránymutatás alapján. 

A fentieknek megfelelően a mostani költségvetési módosítás elsősorban a bevételekre koncentrál, il-

letve a mérlegelv értelmében kötelezettségvállalással terhelté teszi azokat a kiadási oldal emelésével.  

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítást a számszaki mellékletek megte-

kintése után az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen. 

 

Búcsúszentlászló, 2016. február 1. 

 

 

 

Molnár Gyula 

polgármester 


