Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.
§ (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
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) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ (1) Baj Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2015. évi
költségvetésének:
Bevételi főösszegét: 347.261 E Ft-ban
Kiadási főösszegét: 347.261 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület, részletezve az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok,
kötelező feladatok mérlegeit.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2-3. melléklet részletezi.
2. A költségvetés részletezése
2.§ (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet
részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8.
melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet
tartalmazza.
(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot, valamint a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10-11-12.
mellékletek tartalmazzák.
1

(8) Az önkormányzat adósságállományának kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
3.§ (1) Az önkormányzat a kiadások között 3.958 E Ft általános tartalékot és 9.000 E Ft
céltartalékot állapít meg.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület
gyakorolja.
4.§ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett
létszáma 38 fő, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 13 fő.
3. Záró rendelkezések
5.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csicsainé Rischl Anna
jegyző

Schunder Tibor
polgármester

Kihirdetve:
2015. február 24-én
Csicsainé Rischl Anna
jegyző
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