Egyek Nagyközség Önkormányzatának 3/2016.(II.11.) sz. rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §.
A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése az alábbi:
Költségvetési bevételek összesen:
1 276 406 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
1 635 475 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:
359 069 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
- működési célra:
79 171 eFt
- felhalmozási célra:
2 000 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozást meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Hitelek:
- Felhalmozási célú hitel felvétele: 494 409 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:
216 511 eFt
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I. Költségvetési bevételek
2. §

A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei
bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2.1, 2.1)a,
2.1)b, 2.2, 2.2)a, 2.3, 2.3)a, számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások
3.§

A költségvetési rendelet 5.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
 Személyi jellegű kiadások
 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
 Dologi jellegű kiadások
 Ellátottak pénzbeli juttatásai
 Egyéb működési célú kiadások
 Finanszírozási kiadások:

1 210 112 e Ft
644 456 e Ft
98 760 e Ft
175 477 e Ft
63 460 e Ft
86 429 e Ft
141 530 e Ft

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen:
 Beruházások
 Felújítások
 Egyéb felhalmozási célú kiadások

451 913 e Ft
413 231 e Ft
20 325 e Ft
18 357 e Ft
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(4)Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzat
szerinti bontásban feladatonként a 3.1, 3.1)a, 3.1)b, 3.2, 3.2)a, 3.3, 3.3)a számú melléklet
tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai kiemelt előirányzatonként a
4. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási
kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
Tartalékok
4.§

A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint:
Általános tartalék
446 eFt, előre nem látható működési kiadások.
Felhalmozási tartalék
106 565 eFt,
106 565 eFt KEhOP pályázat: szennyvíztisztító-telep
áthelyezés, szennyvízcsatorna IV. ütem kiépítés (önerő)

A költségvetési rendelet 2, 2.1, 2.1)a, 2.1)b, 2.2, 2.2)a, 2.3, 2.3)a, 2.4., 3, 3.1, 3.1)a, 3.1)b,
3.2, 3.2)a, 3.3, 3.3)a, 4, 5, 7, 8, 10, 11. számú mellékletei helyére e rendelet 2, 2.1, 2.1)a,
2.1)b, 2.2, 2.2)a, 2.3, 2.3)a, 2.4., 3, 3.1, 3.1)a, 3.1)b, 3.2, 3.2)a, 3.3, 3.3)a, 4, 5, 7, 8, 10,
számú mellékletei lépnek.
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(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Egyek, 2015.február 11.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015.február 11.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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