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S á s k a község Onkormányzata Képviselő-testületének
212015. (II. 1 5.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
és az államháztartásról szóló 20II. évi CXCV. töwény 23. § (1) bekezdésében kapott
felbata|mazás, az Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 20IT. évi CLXXXX. törvény 111. § (2) bekezdésében
megltatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatáIyakiterjed az Önkormányzatra.

(2) Az Önkormányzatnak önállőan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

(3) A rendelet megltatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak
ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási itányzatok
szerinti bontásb an), tovább á me gá1l apítj a az Önkorm ány zat tétszémát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, aftnanszírozás módja

2.§

(1) A Képviselő-testiilet a2015. évi költségvetését

a) költségvetési bevételei összegét 26.033 eiFt-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 26.033elFt-ban,

állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2a15. évi költségvetés bevételi előirányzatának részletezését,

forrásait az I. melléklet, költségvetési bevételeinek és kiadásainak ftíbb jogcimeit a 2.
mel l éket, ki adási e|őir ány zatainak fel ad atait a 3 . mell ékl e t tartalmazzu

(3) Az önkormányzat 2aI5. évi költségvetésének a kiadási ftíösszegén belül a kiadásokat
a következő összegekkel állapítja meg:

l Működési kiadások. 23.024 e/Ft-ban
a) Személyi juttatás 5.814
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális trj-i adó 1.3I4



c) Dologi kiadás 7.314
d) Ellátottak pénzbelijuttatása 2.57l
ell Támogatási értékű működési kiadás ÁHt-n belülre L34I
fl2 Működési célú pénzeszköz átadás ah. kívülre 310

2 Felhalmozási kiadások
a) Beruházási kiadások
b) Felújítási kiadások

3 pénzforealom nélküli kiadások
a) Tartalékok
alI Altalános tartalék

Létszfunkeretét: 20I. 01 . 0 1 -től
állapitj a me g, m el yb őI 2 fő kö zfo g1 alk o ztatott.

3. Költségvetési bevételek

3.§

(1) Működési célú állami támogatások
(2) Kőzhatalmi b evételek
(3) Önkorm ányzatműködési bevételei
(4) Működési célú átvett pénzeszkőzök
(5 ) Finansz ír ozási bevétel (p énzmar advány)

4.600
2.000
2.600

2.769
2.769

3 főben

(4) A mélleg egyezőséget a költségvetési rende\et I.-2. melléklete tartalmazza.
(5) Az Onkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az I.-2. melléklet

tartalmazza.
(6) A kiemelt feladatok kiilön-kiilön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi

jogcímenként 1" melléklet, kiadásai jogcímenként a2.-3 -3ll. melléklet tartalmazza.
(T 

^ 
tárgyéwe elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő

feladatokra.
(8) A felhalmozási kiadások jogcímenkénti bemutatás án a 4-5 melléklet tartalmazza.

(9) A tartalékok jogeímenkénti bemutatását a6. számumelléklet tartalmazza.

14.823 elft
6.1 10 e/ft

530 elft
1.850 e/ft
4.493 elft

a. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

4.§

(1) Költségvetési szervek feladataik ellátáshoz pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül
pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi
körbe tartoző célra nyújtható be, amit a költségvetési szervalapító okirata tarta|maz. A
vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
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(2) A többéves kihatással járő pályéaatok elbírálása, engedélyezése és hozzé4áruIás
megadása a Képviselő-testiilet hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a

pályazatnak a következő években többlet-finanszírozási igénye van.

5.§

Az önkormányzatbevételi és kiadási e|őírányzatai év közben megváltoztathatők.

6.§

(1) A Képviselő-testiilet kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet

módosítása.
(2) Ha év közben az Otszággyűlés, a Kormány, vagy elktilönített állami pénzalap az

önkormányzat szitmára pőtelőirá-rlryzatot biztosít, arról a polgármester a

képviselőtestületet negyedévent e títlékoztatni köteles.
A Képviselő_testtilet legalabb félévenként - adott év június 30-ig, illetve december
31._ig - dönt a költségvetési rendeletének pőtelőirányzatok szerinti módosításárÓl.

(3) Az önkormányzat képviselőtestíilete a jőváhagyott kiemelt előirlnyzatokon belÜl a

rész e|őirányzatokról 36812011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben foglaltak
fi gyelembevételével - előfu ányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7.§

(1) A Képviselő-testtilet a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát

500.000,- Ft összeghatáÁg - mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem

haladhatja ileg, - a polgármesterre átruhánza. Egyéb esetekben a KépviselŐ-testtilet a

ki ad ási eIőir ányz atok kö z ö tti átc sop orto s ítás j o gát fenntartj a ma gának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente kÖteles

beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruhánott

hatásköní előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 3l-ig gyakorolhatÓ.

8.§

(1) Az önkormányzati gazdáIkodás során létrejött hiány fttanszitozási módja hitelfelvétel
a száml ave zető pénzintézettőI.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testtiletet illetik
meg.

9.§

(l) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet

értékp apír v ás arl ás, i l l etve p énzintézeti 1 eköté s űtj án baszno síthatj a.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzugyi
műveletek lebonyolítása a Képvi selő-testiilet hatásköréb e tartozik.

(3) AZ elŐző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli
jellegétől fiiggően.

10.§

Az Önkormény,zat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkoző pérui1gyt
elő írás ok alapj an a Mono storap áti Közö s Önkorman y zati Hiv atal lát1 a el.

5. Zárő rendelkezések

11.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(z)Hatályát veszti az önkorményzat 2014. évi költségvetéséről szőlő 2l2014.(II.15.)
slámú önf orm ánvzati rendelet.

dat
,<d}bN*b* xffitrt;x (*áru.,#'>
polgármester /# cfiH} 

"***\u jeeyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 15.

íA C-+
TakácíLászlőÁé

JegyzO

,{-Tff--X*-ffi B
.|ril-jf § -{

* F%,#ei
. Srirm*"q J\_ ." ,\ iisy ,& l
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Sáska

nI,ózsrrs rrarÁsvrzscÁL.q,r

község Önkormányzata 201,5. évi költségvetésének elfogadásáról szőIő
21 zal 5.(I.15.) önkorm ányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészitése
sorián eiőzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek itéIthatását, a szabáIyozás várhatő következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2015. évi költségvetés tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a
normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott témogatásokat, helyi
adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező
feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormanyzat bevételei biztosítják az őnkormányzat és intézményei működését,
tartalék lehetőséget nyújt fej les ztésr e.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának körny ezeti, egészségugy következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, ajogalkotás elmaradásának várható
következményei

Költségvetés megalkotását e\őíqa Magyarország2}L1. évi költségvetéséről szőlő 2014.
évi C. törvény, valamint az állanhaztartás működési rendjéről szóló 36812011(XII.31.)
Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testtilet az
állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásáhaz szükséges személyi, szewezeti, tárgyi ós pénzügyi
feltételek

A jogszabály alkalmazásáhozszükséges személyi, szervezeti,tárgy feltételek
rendelkezésre állnak.

1

3"

4"

Monostorap áti, 20I 4. január 1 9.
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Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

SzabáIyozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a ftnanszírozás módját. Meghatározza a

létszámkeretet 3 főben, melyből 2 fő közfoglalkoztatott. Költségvetés bevételi és kiadási
fcíösszegét, a költségvetósi tartalékot.

5.§-10. §

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokatrögziti.Pályázat
benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabáIyait, polgármester

kiadási eLőirényzatok közötti átcsoportosításanak lehetőségét. GazdáIkodási feladatok
ellátás,anak mőőját, közös önkormanyzati hivatalon keresztiil.

11.§

Rendelet hatálybaleptetését , eIőző költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését

szabályozza.



1. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2015. évi költségvetésről szőlő

2/2075. (l l. 15,) önkormányzati rendelethez

2015. évi bevételi előirányzata

N

o
|/)

.E(J
E
o Megnevezés ezer Ft-ban

Osszesen

A B c D E F

1, BEVETELEK 201"4 2015

2 Költségvetési bevételek

3 7 Működési célú állami támogatások 1,4 1,69 1,4 823

4 7 Kiegészítés műk.kiadásokhoz 0 247

5 2 Önkormá nyzat Általá nos Támogatás 4 000 4 00c

6 3 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 923 923

7 4 Közvilágítás fennta rtás Támogatás ,],81,2
2 048

8 5 - köztemető fenntartás 100 100

9 6 közutak fenntartása 232 316

10 7 - Egyéb központi támogatások (Ellátottak juttatásai) 2 900 t 127

17 8 - Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz 751 t 444

12 9 Falugondoki szolgálat 2 50( 2 500

13 10 - Kistelepülések szociá lis feladataina k tá mogatása 60( 0

l4 LI - Közművelődési tevékenység támogatása 345 345

16 2 (özhatalmi bevételek 5 67( 6 110

77 1 - Vagyonitípusú adók (Kommunális adó) 1 00C 7zoa
18 2 - Bírságok, díiak, pótlékok 72C 190

79 3 Forgalmi adók (iparűzési adó) 4 00c 4 zoc

20 4 - Gépiármű adó 55( 52c

21, 3 Önkormányzat működési bevételei 20c 53(

22 1 - Tulajdonosi bevételek ( bérleti dúak) 15c 15(

23 2 kamatbevételek 5C 2c

24 3 - Koncessziós díi 28c 36c

25 4 Működési célú átvett pénzeszköz (Közmunka finanaszírozás) 1 85C 1 85c

27 5 Finanszírozási bevételek 4 2oc 4 493

28 1 - Maradvány igénybevétele 4zoc 4 493

29 Bevetélek Összesen 26369 26o33



2, mel léklet Sáska község önkormá nyzata Képvise lő_Testületének

2015. évi költségvetéséről szólő

2 l 2015.(U.L5.)önkormá nyzati rendelethez

ezer Ft20 5. évi kiadásielőiránvzata

Sor-

szám .E
.EU

Megnevezés osszeg

A B c D E

1 KlADÁsoK 2074.évi előirányz. 2015. előirányzat

2 1 )nkormányzat működési kiadásai 27 I42 L7 073

3 1 - Személyi juttatás 6 91c 5 814

4 2 - Szociális hozzájárulási adó 1 866 7 3tA

5 3 - Dologi kiadás 8 109 73u

6 4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 4257 2 57t

7 2 Eevéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre L791, I 347

8 1 - Hétvégi orvosi ügyelet t82 I82

9 2 - Fogászat (felnőtt, gyermek) 792 t92

10 3 Gyermekétkeztetés (óvoda, iskola) 45c 0

7t 4 - Háziorvosi szolgálat 32c 32c

72 5 - Tapolcai környéki település szociáIis társ. 64) 641

13 6 - közös hivatal működése 0

74 3 Működési célú kiadás ÁHt-n kívűlre 310 310

15 t - Helyi tűzoltóság 6c 60

16 2 - Városi tűzoltoság Tapolca tzo IzC

t7 3 - Megyei Vöröskereszt 90 9c

18 4 - Egyéb támogatások ( Vizitárs.Tapolca} 35 35

19 5 katasztrófa védelem 5

20 4 Felhalmozási kiadások 2 34: 4 60c

21 7 - Beruházás 1 00( 2 00c

22 2 Felújítások 1 345 2 6oc

26 5 |"a rtalékok 1 00c 2769

kiadások összesen: 26 369 26 033
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onkormányzat sáska

Sorszám
1

Megnevezés Osszeg

e/Ft-ban

1 261személyi iuttatások

Polgárrnester tiszteletdij

polgármester alpolgármester költségtérités

Munkaadókat terhelő iárulékok
27 %TB járulék

Doloei kiadások

Irodaszer, nyomtatvány

Kisértéktí tárgyi eszköz

Telefon

Internet

Gáz

Villamos energia

Yiz
Egyéb üzemelés

Bankktg

Ár,.q.

Onkormányzat igazgatás

1.032

229

340

2205

100

150

250

150

500

250

85

200

,70
450

kiadások összesen 3 806



onkormánvzat sáska
Sorszám

2

személvi iuttatások
alapilletmény
- 2tő 8 órás közmunka

Munkaadókat terhelő iáru!ékok
TB járulékok

DoIoqi kiadások
gyógyszer, vegyszer
hajtó, kenőanyag beszerzés
szakmaianyag
Közösségi közlekedés (volán)

Ára

város_ és közséqqazdálkodás

1 899

256

í 899

256

850
20

150
150

445
85

kiadások összesen: 3 005



ffi§áslra
Sorszir

3

§zemélyi iuttatások
megbízásidíj

Munkaadókat terhelő iárulékok
TB járulék

Doloqi kiadások
karácsony
gyereknap
rendezvény falunap
nyugdíjas klub
Áta

közművelődés. könwtár

588
588

160
í60

1000
100

100

500
100

200

kiadások összesen: 1 748



onkormánvzat sáska
Sorszám

4

személvi iuttatások
alapilletmény
munkaruha

étkezés térítés
helyettesítés

Munkaadókat terhelő iárulékok
TB járulék

Dologi kiadások
lrodaszer nyomtatvány
Hajtó-, kenőanyag

Szakmai anyag
Védőruha
Biztosítás
Áta

Faluqond noki szolqálat

1800

20

96
150

2066

558

795

558

10

400
100

20

Lzo
t45

kiadások összesen: 3 419



Temetőfenntartás

Dologi kiadások
villany
víz
áfa

közutak fen ntartásának támoqatása

Doloqikiadás
csa padék, vízelvezetés
hóleltakarítás

közviláqítás

Doloqi kiadás
villamos energia

áfa

í00
50

30

20

3,l6
250

66

7

2048
1600
448



önkormánvzat sáska
Sorszám

1 3l1.számű melléklet

Ellátottak iuttatásai

2015. év

Áilami támogatásMegnevezés

t.t noghlkoztatá 2I9

2.) Rendszeres szo i 208

3.) Lakásfenntartási támogatás ']00

4J l-ql§!

s.)Egyéb önkormán iÉ§

6.) Óvodai iskolai eyermekétkeztetés kte-e

Önkormányzati tám. Összesen

55

231

780

586

szociális ellátások összesen: 1 l27 í 444 2 57l



4. melléklet sáska község Önkormányzata képviselő_testületének

2015. évi költségvetéséről szólő

21 2015. (l l. 15.) önkormányzati rendeletéhez

Sáska Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

5. melléklet sáska község Önkormányzata képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szólő

2l ZOLl, ( l l. ].5.) önkormányzati rende leté hez

20].5, évi felúj ítási elői rá nyzatai célonként

Llm Alcím Jogcím Feladat megnevezése
2014. eredeti
clőiránvzat

A B c D E

1 2 1 Beruházások 4 00c

összesen: 4 000

Cím Alcím Jogcím Felújítási cél megnevezése

2014.eredeti
(felhalmozási

kiadási) előirányzat
összege

A B c D E

L z 1, Épület felújítás 2600

Osszesen: 26oc



6. melléklet sáska község Önkormányzat képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló

2l2O75. (l l. 15. ) ön kormányzati rende]etéhez

2015. évitartalékai
ezer Ft

Cím Megnevezés
201"4. évi
eredeti

előirányzat

2015. évi
előirányzat

A B c D

Tartalékok 1 000 2642
1, Általános tartalék 1 00c 2642

Működésicélú 1 00c 2642
Osszesen 1 000 2 642


