Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2015. ( II.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32cikk (1) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, , valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében
meghatározottak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C
törvény feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati hivatal Nemti kirendeltségére, az önkormányzat felügyelete alá
tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1) Nemti Község Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetését
a) 109.161 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 109.161 ezer Ft költségvetési kiadással,
c) 109.161 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
d) 106.193 ezer Ft működési egyenleg,
(2) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 2.968 e Ft hiány,
(3) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 2.968e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
a) működési célú -2.968 ezer Ft,

2.968 e Ft,

(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az
(1)
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bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja
meg.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú
csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi.
(7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 42.425 ezer Ft,
b) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 11.455 ezer Ft,
c) A dologi kiadások előirányzata 31.055 ezer Ft,
d) A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 4.416 ezer Ft,
e) Támogatásértékű működési kiadás előirányzata 13.036 ezer Ft,
f) A felújítási előirányzata 324 ezer Ft,
g) A beruházások előirányzatot az önkormányzat nem tervezett,
h) A költségvetés általános tartaléka 1.000 Ft,
i) A költségvetés céltartaléka 0 Ft.
j) Finanszírozás 5450 Ft,
(8) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza.
(9) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 1/d. számú melléklete
tartalmazza.
3. A költségvetés további részletezése
3. §
(1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény)
rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet.
(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének
végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.
(4) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a, és a 2.b.
melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3 melléklet a kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat nem tervez.
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(7) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tájékoztatásul az 3. tájékoztató
tartalmazza.
(8) A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését tájékoztatásul a 4.
számú tájékozató tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tájékoztatásul a 2. számú tájékoztató
tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4.§.
(1) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak (társadalmi megbízatású
polgármester) vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselői illetményalap 38.650
Ft,
(3) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(4) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási
helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben
szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.
(5) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.
(6) Amennyiben az 1.§-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként
bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül
vagy a következő évi költségvetésében dönt.
(7) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a
többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe.
5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
5. §.
(1) Az államháztartáson kívüli források átadására irányuló fő előirányzat összegét a képviselőtestület költségvetési rendeletében szabályozza.
(2) Az államháztartáson kívüli támogatás értékű átadott pénzeszközök címzettjéről, összegéről a
képviselő-testület az igénylő írásban benyújtott kérelme és indokolása, valamint az ügyrendipénzügyi bizottság javaslata alapján határozattal dönt.
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(3) A képviselő-testület határozata az átadott pénzeszköz vonatkozásában tartalmazza annak öszszegét, a kifizetés ütemezését, valamint a természetben nyújtott támogatás költségvetési évre vonatkozó forintosított összegét, a természetbeni támogatás módját, ütemezését is.
(3) A támogatásról a költségvetési évet követő év első negyedév végéig írásban kell elszámolni.
Az elszámolást a Pénzügyi Ellenőrző és Stratégiai Bizottság értékeli és az értékelésről az önkormányzat zárszámadásának tárgyalásakor tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 100.000 Ft összegig –az alapítványi források
kivételével - a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet.
(5) A 100.000 Ft összeget meghaladó forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.
(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
6. Záró rendelkezések
6.§
(1) E rendelet a (2) és (3) bekezdés kivételével kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2015. január 1. napjától – visszamenőlegesen- hatályosak.
(3) A Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a társult önkormányzatok
képviselő-testületeinek jóváhagyásával lép hatályba.
A Mátrai Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszköz szabályozása a Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyásával lép hatályba.
Kelt: Nemti, 2015. február
Beke Andrea
jegyző

P.H.

Széll Istvánné
polgármester

Záradék:
A 2/2015.(II.09.) önkormányzati rendeletet 2015. február hó 09. napján kihirdettem
Nemti, 2015.02. 09.

...............................................................
Beke Andrea
jegyző

A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. január 1.
A rendelet 6§ (3) bekezdésében foglaltak hatályba lépése: 2015. január 1.
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