
Besenyőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (11.26.) önkormányzati rendelete

Besenyőtelek község 2015. évi költségvetéséről

Besenyőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. ~ (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f~ pontjában, valamint az
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. *-ában meghatározott feladatkörben eljárva a
következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. *

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat
irányítása alá tartozó

a./ a Besenyőteleki Bóbita Ovoda és Bölcsődére,
b./ az önkormányzat Polgármesteri Hivatalára.

(2) Az önálló költségvetési szervek, önálló fejezetet alkotnak, ezen belül címeket és alcímeket a 13.
számú melléklet szerint.

IL fejezet

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. ~

(I) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes konszolidált 2015. évi
költségvetését a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

312 817 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül 298 306 eFt költségvetési bevétellel,
14 511 eFt belső finanszírozási bevétellel,
312 817 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményi költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. számú
melléklet, az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 2. számú melléklet, a Polgármesteri
Hivatal költségvetésének mérlegét a 3. számú melléklet a Besenyőteleki Bóbita Ovoda és Bölcsőde
költségvetési mérlegét a 4 számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Ovoda és Bölcsőde
költségvetési bevételeit kormányzati ~ankciónként az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Ovoda és Bölcsőde
költségvetési kiadásait kormányzati üinkciónként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzatot a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami
hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezését a 7. számú melléklet teljes részletességgel
tartalmazza.



3. *

Létszám és személyi juttatásokkal kapcsolatos gazdálkodás

Az intézmények engedélyezett létszámkeretét az 1. 2. 3. 4. számú melléklet tartalmazza,
kormányzati timkciónként a 6. számú melléklet.

4. *

Pénzeszköz átadások

(1) Átadott pénzeszközre non-proEt szervezeteknek a 2015. évi költségvetés 4 000 eFt-ot
irányoz elő. A támogatás külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

(2) Az átadott ≠nzeszközzel támogatott szervezet, egyesület a tárgyév december 15-ig köteles
elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott
összegek visszaEzetésének határideje tárgyév december 31.

5. *

Több éves kihatással járó feladatok

A képviselő-testület a 10. számú mellékletben foglalt több éves kihatással bÍt6 feladatot fogadja cl
anal, hogy a többéves kihatással bíró feladatot következő évi kiadásait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

m. fejezet

6. *

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(I) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok módosítását a 9. számú mellékletben
elfogadott hatáskörben engedélyezi.

(2) Az intézmények bevétele növelése érdekében a következőket rendeli. .

a) Az intézmények vagyontárgyaikat nem adhatják térítésmentesen bérbe, illetve használatba —

kivéve sz önkormányzat által meghatározott eseteket —csak abban az esetben, ha erről
valamely magasabb jogszabály rendelkezik.

b) A Polgánnesteri Hivatal és a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde kötelesek a 30
napon túli tartozásállományról haladéktalanul értesíteni sz önkormányzat jegyzőjét abban
sz esetben, ha az eléri a 100 eFt-ot.

(3) Az önkormányzat sz 5. számú mellékletben bemutatott bevételek beszedését Írja elő és a 6.
számú mellékletben jóváhagyott kiadások teljesítését engedélyezi.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokat a 8. számú mellékletben felsorolt
jogcínieziként hagyja jóvá.
(5) A Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde rezsi költségeinek (telefon, gáz, villamos
energia,vÍz és csatornadíjak, fűtéssel kapcsolatos kiadások) felosztása sz alábbiak szerint történik:
óvodai nevelés 40%, bölcsődei eUátás 10 %‚ konyha üzemeltetése 50 %. A fentieket a külön
mérőórák felszereléséig kell alkabnazni. A konyhai személyi juttatások és járulékok, sz étkezési
napok alapján kerüljenek felosztásra sz étkeztetési szakfeladatok között. Az étkeztetésnél
figyelembe vett dolgozói létszám 6fZ5.
(6) Az elóirányzat felhasználási ütemtervet a 11. számú melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint hagyj a jóvá.
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(X) M Önkormányzat az intézményi térítési díjakat a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

‘7. *

(1) Besenyőtelek Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete kihirdetést követő
napon lép hatályba

(2) Az Önkormányzati rendeletet a helyben szokásos — szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott - módon ki kell hirdetni. Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Besenyőtelek, 2015. február 26.

‘V/

polgármester
Péter

jegyző


