Zánka Köz ség Önkormányz ata
Képviselő-testtilete

zÁNra rÖzsÉc ÖNroRuÁNyzare
rÉpvIsBrŐ-rBsrÜrETÉNEK

I7 /201 5.

(X. I2.) önkormányzati rendelete

a 201 5. évi költségvetésről

Zánka Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete az Alaptörvény
megltatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
pontjában és az állarrlháztartásrőI szőlő 20II. évi CXCV.
bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
1.

32. cihk (2) bekezdésében
32. cikk (1) bekezdés f)
törvény 34. $ (1-2-3-4)
rendeli el:

A rendeletbatálya

A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a
továbbiakban: képvise1ő-testtilet), annak Ügyrendi Bizottságaira, Zátkai Közös
1.$ (1)

onkormányzatiHivatalra, a, mint költségvetési szeryre terjed ki.
(2) Az oktatási IntézményTársulás foglalja magában az oktatási nevelési intézményt,
amelyrrekgazdáIkodásátZén'knKözt jsÖnkormányzatiEivata|látjael:
a) Kétnyelvű Német Nemzetiségi ovoda - Bölcsőde, mely intézmény az ővodai és bölcsődei
feladatokon feliJl az iskolások, óvodások, szociális étkezők és dolgozók kózétkeztetését is
el|áfa.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.$ (1) A Képviselő-testtilet Zátlka Község Önkormányzatának nettósított

összevont
költségvetésének módosítását 2015. évre vonatkozőan az e tendelet mellékleteiben foglaltak
szerint a ó. melléklet alapján az alábbiah'banhatározza meg:
a.) Bevételi foösszegét
733.673 e/Ft-ban
aa) Költségvetési bevételi foösszegét
458.706 e/Ft-ban
aaa) Működési célúköltségvetési bevételi főösszegét
431.998 e/Ft-ban
aab) Felhalmozási célúköltségvetési bevételi főösszegét
26.708 e/Ft-ban
ab) Finanszírozásibevételi fbösszegét
274.967 e/Ft-ban
aba) ebből Belső hiány összegét (előző évípénzmaradvány)38.315 e/Ft-ban
abb) Külső hiány osszegét/értékpapír
felbontás
236.372 e/Ft-ban
abc)államháztaftásonbelüli megelőlegezések ( közmunka )
280 e/Ft-ban
b.) Kiadási foösszegét
733.673 e/Ft-ban
ba) Költségvetési kiadási főösszegét
516.296 e/Ft-ban
baa) Költségvetési működési célúkiadási főösszegét
291.392 e/Ft-ban
bab) Működési célútartalékok foösszegét:
18.529 e/Ft-ban
bac) felhalmozási cé|ttartalékok főösszegét
66.040 e/Ft-ban
bad) Költségvetési felhalmozási célúkiadások foösszegét
134.335 e/Ft-ban
'
bb.) Finatszirozási kiadás ok nettósított főösszegét
2I7.377 e/Ft-ban
bba) Áilami támogatási előleg kiadási ftnanszitozási foösszegét 7.377 e/Ft-ban
bbb.)Szabadpénzeszközökbefektetéseértékpapírvásárlás 210.000e/Ft-ban

c.) A Képviselő-testület ZénkaKözség Önkormányzatánaknettósított összevont 2015. évi
módosított költségvetési bevételi előirányzatát 458.706 e/Ft-ban, költségvetési kiadási
előirin5rzatát 516.296 e/Ft-ban határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett
összegét (ftnarczírozásí bevételekből fedezve) 57.590 e/Ft-ban határozza meg.
Finanszírozási kiadási főösszegét 217.377 e/Ft-ban határozza meg. Finanszirozási
bevételi előirÍnyzatát 274.967 e/Ft-ban hagyja jővá. Finanszírozási kiadásának
tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 2I7.377 e/Ft-ban határozza

ég önkormány z ata
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s

meg' A

költségvetési kiadási előirányzaton belül
együttesen 84.5 69 e/Ft-ban határozza mág.

a

tartalékba helyezett összeget

2's Q) A Képviselő-testület Zfutka K1iz_sés Önkormán
yzatánakköltségvetésének módosítását
2015' évre vonatkozőan az e rendelet mellékleteiben
foglaltak ízerint az 1.,4., és7.
mellékletekalap jánazaléhbiakbanhatározzameg:
a) Bevételi fcíösszegét
T2.O11 e/Ft-ban
aa) Költségvetési bevételi foösszegét
458.628elFt-ban
aaa) Működési célúköltségvetési bevételi foösszegét
41.92oe/Ft-ban
aab) Felhalmozásicélú költségvetési bevételi
ftiösszegét
26.1o8e/Ft-ban
ab) Finanszírozásibevételi ffiósszegét
2T.383e/Ft-ban
aba) ebből
?:l'ő hiány összegét 1eLozo évi pénzmaradvány) 36.731 e/Ft-ban
abb) Külső
lliány összegétiértékpapír fetbontas
236.372elFt-ban
abc)államháatartásonbelüli..'"g"lBl.g"zések ( _^-.közmunka
\
280 e/Ft-ban
)
b) Kiadási ftiösszegét
732.011 e/Ft-ban
ba) Költségvetési kiadási foösszegét
85.352 e/Ft-ban
baa) Költségvetési működési
kiudári fclösszegé
t
2l6.448e/Ft-ban
a'
bab) Mtíködési célútartalékok"elú
ffiösszegét:
rc.s2gelFt-ban
bac) felhalmozási célutarta\ékok ftíöss-zegét
66.O4le/Ft-ban
bad) Költségvetési felhalmozási célúkiad7sok
foösszegét
B4.335e/Ft-ban
bb.) Finanszirozásikia,dások nettósított fbösszegét
2g6.65ge/Ft-ban
bba) Áilami támogatási előleg kiadási finanszírőzási
ftiösszegét 7.377 elFt-ban

bbb.)Szabadpénzeszközökbefektetéseértékpapírvásárlás

bbc.) Intézményfinan szirozás

összegét

210.000e/Ft-ban
79.282elFt-ban

A Képviselő-testüle!!-ítnkaKozség Ónkormányzatának2o15.évi
módosított költségvetési
bevételi előirányzatát 458.628 e/Ft-bín, költségváésl
tiaáasl előirányzatát 435'352e/Ft-ban
hatátrozza meg' Finanszírozási kiadási foöiszegét
ióe.ssg
hatérozza meg.
c')

Finanszirozási bevételi foösszegét 273.383 e/Ft-ban
"/Ft-bun
határozzameg.
A költségvetési kiadási
előirányzaton belül atartalékbaielyezettösszeget
együttesen 84.56óe/Ft-ban határozzameg.
2'$ (3) A Képviselő-testület Zál1k;i Közös_ Óríror^:t^yruri
Hil.urut költségvetését 20i5. évre
vonatkozóan az e rendelet mellékleteiben foglaltak
."".irrt az 1., 4., és 7.irellékletek alapján
mó do s ítás nélktil az al ábbiakb an határ
o zza me g:
g.) Bevételi ffiösszegét
80.944elFt-ban
ga) Költségvetési bevételi frösszegét
78 e/Ft-ban
gb) Finanszírozásibevételi ftíösszegét
80.86ó e/Ft-ban
gba) ebből Belső hiány összegét
1eLazo évipénzmaradvány) 1.584 e/Ft-ban
gbb) belső hiány ö.sszegét/iráÁyítő szervi
fiianszírozás
7g.2L2elFt-ban
h.) Kiadási főösszegét
*O.944elFt-ban
ha Költségvetési kiadási ftíösszegét
80.944elFt-ban
haa) Költségvetési működési celri tiadasi foösszegét
3 O.g44elFt-ban
hb) Finanszírozásikiadási fbösszegét
e/Ft-ban
i') A Kepviselő-testület Záttkai Közós Önkormányzati Hivatat 2015.
évi
költségvetési
bevételi előirányzatát 78 e/Ft-ban, költségvetésí kiadá
si előirányzatát 80.944 e/Ft-ban
hatátrozza -^"q. Költségvetési hián{fuak téiezett
összegét (finanszírozási
bevételekb ől fedezv e) 8 0. 8 6ó e/Ft_ban hátá,
orru Á" g.

Zánka Köz s ég Önkormányzata
Képviselő-testülete

3.$ (1)

Az

önkormányzat kiadásait címenkéntikötelező és önként vállalt feladatonkénti
bontásban CoFoG számonként, az átlagos statisztikai állományi létszámma| a 3. melléklet
tartalmazza.
(2) Zfuka Község Önkormányzatának költségvetésben meghatározott\étszámát2015. évre az
ittézmények nélküli községi feladatokon a 3. melléklet szerint határozzameg.
a) Közalkalmazottak
7,75 fő
b) Köztisztviselők
fő
c) Munka Törvénykönyve alá hrtozokközmunkások
fő
d) Munka Törvénykönyve alálartozők idénymunkások 2,5 frő
e.) teljes és részmunkaidősök összesen:
I2,]5 fő
e. ) társadal mi megbízatású polgármester
1fo
Állományba
nem
megbízási
tartoző
díjas
|
g) Allományba nem tartozők,tiszÍeIetdíjasok (6 + 2)
8 flő
(3) Zénka Község Önkormányzatának költségvetési rendeletében enged élyezett |étszámát, a
közös fenntartású intézményben feladatonként a következők szerint határozzameg.
a) Zfutkai Közö s Önkormán yzati Hiv atalnál
aa) Közalkalmazottak
0,25 fő
ab) Köztisztviselők
11
fő
ac) Munka Törvénykönyve alá Ártozők
fii
ad) Teljes és részmunkaidősök összesen:
r7,25 fő

2,5

1fo

]

4. $ Az önkormányzat20I5.évi költségvetéséhez a bevételi foösszeg bevételi forrásonkénti és
a kiadások kiemelt fő-előirányzatonkénti részletezésétaz 4. melléklet tarÍalmazza.
5. $ Az önkormányz at, a Zártkai Közös Önkormányzati Hlvatal, 2OI5. évi költségv etéséheza
ki adásokat fel adatonként a 3 . mell ék let tarta|mazza.
6. $ (1) Az önkormányzat Íe|baImozási célúkiadásait a 2. melléklet szerint 4IO.375 e/Ft összegben
tarta|mazza, amiből Zánka Község Önkormányzaténak felhalmozási cé1úe7óirányzata együttesen
41O.375 elFt, aZánkaiKözös Önkormányzati Hivatalfelhalmozási célúelőirányzaÍa ------ elFt.
(2)
Képviselő-testület az önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 5.
^
mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(3) ZánkaKözség Önkormányzata atartalékok e\őirátyzatait az alábbiakban határozzameg;
a) Altalános tartalék:
15.539 e/Ft
b) Működési Céltartalékok:
2.990 elFÍ
c) Felhalmozási céltartalék
66.040 elFt
d) Tartalékok összesen:
84.569 elFt
7.$ A kötelező és önként vállalt feladatok elóirányzatát a3. melléklet tartalmazza.
8.$ (1) A működési és felhalmozási célúbevételi és kiadásí előirányzatokat mérlegszeníen az
1 . melléklet tarla|mazza.
(2)
Képviselő-testtilet az önkormányzat, valamint közös fenntartású intézményei 2015. évi
^
elóirányzat-felhasználási
ütemtervét nem váItoztatja az eredeti rendelet 9. mellékletének
m egfel elő en allapitj a me g.
9.$ 2015. évre az étkezési normákat és közétkeztetési térítésidíjakat a Képviselő-testtilet az
eredeti rendelet 8. melléklete szerint elfogadja.
10.$ A Képviselő-testÍilet megállapítja, hogy a község hitelállománnyal a rendeletalkotás
napján nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kízárőlag a Képviselőtestületet illetik meg.

11.$ Az önkormányzat és közös fenntartású intézményeinek költségvetési évet és az azt
követő három év teryezett bevételi elóirányzatainak és tervezett kiadási e|őirényzatainak
fő számait a 7. mel ékleI tartalmazza.
1

Zfu'ka Köz s ég onkormán yzata
Képviselő-testülete

12' $ A több éves kihatással járó döntések szétmszerusítésétévenkéntibontásban az eredeti
rendelt 1 1 . mellékl ete tartalmazza.

3.

A költségvetés végrehajtásának szabá|yai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester'

a könywezetéssei
jegyző,
kapcsolatos feladatok e||átásáért a
a gazdá|kodás szabályszeníségéérta Képviselőtesttilet felelős. A Képviselő-testület feIhatalmazza a Zfutka Község Polgármesterét (a
továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2015. évi költségvetésében az
önkormányzatot megiliető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirényzatok cél
szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási szém|áján
j el entkező átmenetil e g szab ad p énzeszkő zöket b etétk ént e|hely ezze.
(2)
Képviselő_testület kizárólagos hatáskörébe tartoz1k a költségvetési rendelet kiemelt

13. $

előir ^
ány zatainak mó do sítás a.
A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon

belül a polgármesterre ruházza a feladatok
közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy, az éves beszámoló keretében
tájékoztatja a Képviselő-testtiletet a jőváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirtnyzatok, pótelőirátyzatok vonatkozásáhan a
polgármesternek óv közben a kiemelt elóirátyzatok módosítására is lehetősége van, amelyről
a beszámolók keretében jóvahagyás végett tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások Képviselő-testület által
meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó célteljes egészébenelmarad, akkor az
így megmaraőő előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a Képviselő-testület
(3)

rendelkezhet.
(6) A polgármester az áItalános működési tartalékból esetenként maximum 250.000 forint
összeg erejéig saját hatáskörben támogatást biztosíthat évközi kérelmek alap1án, előzetess
testületi jőváhagyás nélkül, a jogszabályi feltételek betartásával megkötött támogatási

szerződések keretében azzal a megkötéssel, hogy beszámoló keretében tájékoztatja a
Képviselő-testületet a polgármesteri döntésseljóváhagyott felhasználás összegérőI.
14.$ Amennyiben az önkormányzat vagy a közösen fenntartott intézmények 30 napon túli
összes tartozás-állománya eléi' az eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat 10oÁ-át, azt a
költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot ktivető hó 10. napjáig a polgármester részére
köteles bej el enteni, önkormán yzati cső d-bizto s kinevezés e célj ából.
15. $ A feladat elmaradásaból származő személyi és dologi megtakarítások
fe|használására csak a Képviselő-testiilet engedélyével kerülhet sor.
1.6. $ Az önállóan gazdá|kodő költségvetési szervek pénzellátásárő| a Zánkai Közös
onkormányzati Hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzelrlátási
terv, i11. az elkészitett likviditási tervek a|apján.
I7. $ Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük

költségvetésének végrehajtásáért.
18. $ (1) A Képviselő-testiilet akőzÍtsztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban hatátozzameg
a Magyarország2}l5.évi központi költségvetésről szőlő 2074. évi C. törvény alapján.
(2)
Képviselő-testület aköztisztviselők caffetéria juttatásának 20t5. évi éves keretösszegét
járulékokkal
^
együtt 200.000,- Ft összegben hagyja jővá.

4. A

költségvetés végrehajtásáról a Zárilkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles
ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a
belső ellenőrzésről a Balatonfiiredi Többcólú Társulással kötött megállapodás alapján

19.$

A

költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Zártka Kö

z

sé

g Önkorm

án y

zata

Képviselő-testtilete
gondoskodik.

Az ellenőrzés

tapasztalatairól a polgármester a zárszátmadási rendelet-tervezet
előterj esztésekor köteles a képviselő-testtiletet tájékoztatni.
20. $ A 2014. évi pénzmaradvÍnyt a Képviselő-testiilet fejlesztési célokra baszná|1a fel.
21.$ Az önkormányzat árubeszerzéseire, építésiberuházásaira és szolgáItatás megrendeléseire
vonatkozó szabáIyokat a képviselő-testület á|ta| jővÍútagyott Zfuka Község Önkormányzata

KozbeszeruésiSzabályzatábatkellrendelkezni.
22. $ A Képviselő-testtilet ktilön döntésben rendelkezik az alapitványok és társadalmi
szervezetek támogatására tervezett e|óirányzatok felhasztáIásáről. A támogatás folyósítása
e|őtt az onkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatátozza a támogatás
összegét, cél1át, elszámolásánakhatáidejét és mód1át. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia
kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt,
valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezte beszámolóját, mint
bírósági nyilvántartásba vett szervezet. A Képviselő-testület a támogatásokra, szervezetel<te
és rendezvényekre előirányzatát 8.07I e/Ft-ban állapitotta meg, és erre a célra további 2.990
e/Ft céltartalékot képzett.
23. $ (1) Az önkormátyzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mődkizÍnőlag a bérjellegú
kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az I00 ezer forint egyedi értéketmeg nem haladó
dologi kiadásokkal közvetlenül összefuggő kifizetések céljából igényelhető és fizethető ki.
Minden további kifi zetés kizárő|ag átutalással, készpénzkimélőmódon telj esítendő.
(2)
bevételi és kiadási e(őirényzatok teljesítésesorán a készpénzes fizetés helyett
^
elsődlegesen
a készpénzkímélőfi zetési módot kell alkalmazni.
24.$ Az önkormányzatipályázatok benyújtásáről és azok önrészének mértékérőla Képviselőtestület határ

o

zatta1 dónt.

Zárő rendelkezések
25. $ (1) A rendelet 2015. október 16. nap1átl lép hatályba.
(2) Hatétyát veszti Zénlka Község Önkormányzata Képviselő-testtiletének a 2015. évi
költségvetésről alkotott 3 l 20I 5 . (II. 26.) önkormányzati rendelete.
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