2015. évi költségvetési rendelet

Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015.(II.20.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya
(1)

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Bajna Község Önkormányzatára
(továbbiakban: Önkormányzat), a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét
272.803 E Ft-ban
hagyja jóvá az 9.1. melléklet szerint.
A főösszegen belül
 a kv-i bevételeket


272.803 E Ft-ban,

a költségvetési kiadásokat

272.803 E Ft-ban,

állapítja meg.
(2)

Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 9.1; 9.2.1; 9.2.2,
melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.

(3)

Az önállóan működő és gazdálkodó szervezetek kiadásait és bevételeit a 9.2.1, 9.2.2 számú melléklet szerint állapítja meg.

3.§ A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1)

Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 9.1. számú melléklet tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 9.2. számú melléklet tartalmazza.
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(3)

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

4.§ A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)

A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a
rendszeres személyi juttatások előirányzatának 200%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások és dologi kiadások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(2)

A költségvetés fenntarthatósága érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3)

Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében
lehetséges.

(4)

A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2015.
évre az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselők illetményalapjának összege a 2015. évi költségvetési törvényben megállapított
összeggel azonos.
b) a köztisztviselők a 2015. évi költségvetési törvényben megállapított keret összegnek megfelelő cafetéria juttatásban részesülnek.
c) a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők részére továbbra is biztosítja az illetménykiegészítést, amelynek mértéke mindkét esetben a köztisztviselő alapilletményének 20 %a.

(5)

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a következő évi költségvetés elfogadásáig az
önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

5.§ Az előirányzatok módosítása

(1)

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2)

Amennyiben az önkormányzat év közben központi jellegű – mérlegelést nem igénylő- pótelőirányzatban részesül, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.

(3)

A Képviselő-testület legalább félévenként- adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal
dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
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(4)

Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
6.§ A gazdálkodás szabályai

(1)

A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz
kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, működtetéshez, vagyon használatához, valamint a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzatokkal a …..
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(2)

Készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető, kivéve az Önkormányzat, a
Közös Önkormányzati Hivatal és az Óvoda állományában lévő dolgozók rendszeres munkabére
és bérjellegű kifizetése, mely minden esetben banszámlára utalással történik. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére bér- és bérjellegű kifizetés készpénzben is teljesíthető.

7.§ Záró rendelkezések

(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.

(2)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1/2014.(II.28.) sz. rendelet.

(3)

A képviselő-testület a polgármesternek ezen rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban
tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

Pallagi Tibor
polgármester

Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: Bajna, 2015. február 20.

……………………………………………….
Elődné Lukács Erzsébet
jegyző
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