ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE
A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra,
az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
2.§. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban:államháztartási
törvény) 23.§.(1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a
rendeletében a költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állapítja meg.
3.§. Az államháztartási törvény 23. §.( 2.) bekezdés a) pontja alapján a kiemelt előirányzatok
száma mellett a K betű a kötelező feladatokat, a V betű az önként vállalt feladatokat, az Á
betű az államigazgatási feladatokat jelenti.
Valamennyi bevételünk kötelező bevétel.

A költségvetés bevételei és kiadásai
4.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

508.342 e Ft bevétellel
508.342 e Ft kiadással
A kiadásokon belül a

kötelezően ellátandó feladatokat
az önként vállalt feladatokat
az államigazgatási feladatokat

A kiadáson belül általános tartalékként: K512

hagyja jóvá.
413.461 eFt-ban
6.007 eFt-ban
69.923 eFt-ban állapítja meg.

5.000 e Ft-ot

fejlesztési céltartalékként: K512

5.000 e Ft-ot

egyéb céltartalékként: K512

8.951 e Ft-ot

képez
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5.§. (1) Az önkormányzat kiadásain belül:
-személyi jellegű kiadásokat
-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót
-dologi kiadásokat

eFt
132.258
35.240
125.906

-ellátottak pénzbeli ellátásait

13.120

-egyéb működési célú kiadásokat

39.790

-beruházási kiadásokat
-egyéb felhalmozási kiadásokat

140.827
2.250
összegben határozza meg.

(2) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet 47 fővel , a közfoglalkoztatást 12 fővel
hagyja jóvá.
Polgármesteri Hivatal
14,5 fő
Önkormányzati jogalkotás
1 fő
1.sz. óvoda:
7 fő
2.sz. óvoda:
14 fő
Művelődési Ház:
3 fő
Védőnői szolgálat:
1,5 fő
Önkormányzati Konyha:
6 fő
(3) Az önkormányzat összesített bevételi előirányzatát részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A kiadási előirányzatokon belül a Polgármesteri Hivatal kiadásait a 2. sz. melléklet, az
önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az
önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok kiadásait a 4. sz. melléklet határozza meg.
A fejlesztési kiadásokat részletesen az 5. sz. melléklet, a céltartalékot a 6. sz. melléklet, a hitel
állomány alakulását a 7. sz. melléklet, a mérlegszerű tájékoztatást a 8. sz. melléklet határozza
meg. A felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat a
10. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések évenkénti kimutatását a 11. sz. melléklet,
míg az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a
12. sz. melléklet határozza meg. A 3 éves gördülő tervezést a13. sz. melléklet tartalmazza.
A tájékoztató jellegű mérleg tartalmát a költségvetési rendelet részét képező melléklet szerint
határozza meg a Képviselő-testület.
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Végrehajtási szabályok
6.§.
(1) Az előirányzat módosítások tekintetében az államháztartási törvény 34-35.§-a, illetve az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
42-43. §-ai az irányadóak.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ /1/ bekezdése alapján a helyi
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi
önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítást.
(4) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselőtestület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás
átvezetéseként -az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlésa helyi önkormányzatot érintő módon- a 14.§.(3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
7.§. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület
dönt, a polgármester előterjesztése alapján.
8.§. Az Államháztartási törvény 23.§.(2) bekezdés h) pontja alapján a polgármester
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4)
bekezdés szerinti értékhatára 500.000.-Ft.
9.§. A költségvetésben gazdasági eseményenként az 100.000.-Ft. értékhatárt meghaladó
vásárlások esetén a számla mellé csatolni szükséges a megrendelést, melyen előzetesen jogi
ellenjegyzőként a jegyző aláírása szükséges.
10.§ (1) Az éves gazdálkodás végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(2) A végrehajtást a polgármester és a jegyző szervezi és a polgármesteri hivatal bonyolítja
le.
11.§. Az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított előirányzatok betartásáért az
intézményvezetők felelősséggel tartoznak.
12.§. A Képviselő-testület elvi támogatását adja a hosszú távú működést elősegítő fejlesztési és
tárgyi eszköz beszerzést célzó pályázatok benyújtásához.
A pályázatokhoz tartozó önrész biztosítását a tartalékok terhére a költségvetési rendeletek
módosításakor - a konkrét összegek ismeretekor - határozza meg.
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13.§. Az intézmények részére megállapított személyi juttatások előirányzata a dologi kiadások
terhére nem növelhető.
14. §. (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető,
amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik,
vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többlet utazási költséget
eredményez.
(2) Engedélyezhető a vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség,
valamint csomag díj kifizetésére is.
(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és
védőruha, valamint üzemanyag vásárlás a pénztárból kifizethető.
(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszer vásárlásra, csekély értékű eszköz vásárlására
engedélyezhető a vásárlás.
15.§. A köztisztviselők illetményalapja 2015. évben 38.650.-Ft.
16.§. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók béren kívüli (cafetéria) juttatásának
összege évi bruttó 200.000 Ft, míg a 4 órában foglalkoztatott munkavállalóké bruttó
100.000.-Ft. a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.törvényben meghatározott
cafetéria elemek közül.
17. §. A munkavállalók havi 1000.-Ft. bankszámla hozzájárulásban részesülnek.
18.§. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kormányzati funkciók
alapján tartalmazza a költségvetési rendelet.
19.§. A rendeletben megjelölt általános tartalékkal, valamint fejlesztési és céltartalékkal való
rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti.
20.§. (1) A 2014. évi maradványból a hiány belső finanszírozására fejlesztési célra 138.827 eFtot, míg működési célra 43.617 eFt-ot vesz igénybe az önkormányzat.
(2) A költségvetési szerv a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló jogszabálynak megfelelően.
(3) A költségvetési szerv maradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási
rendeletével egy időben hagyja jóvá.
21.§. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabad pénzeszközök lekötött
betétben történő elhelyezésére maximum 6 hónap időtartamra a soron következő
Képviselő-testületi ülésen való beszámolási kötelezettség mellett a számlavezető Pátria
Takarékszövetkezetben, az OTP gyömrői Fiókjában, valamint a CIB Bankban attól
függően, hol magasabb a hozam.

Egyéb rendelkezések
22.§. Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
tv.3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a
kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. sz.
mellékletben határozza meg.

5

6

