
Pécsely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2015. (VI.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11..) önkormányzati rendeletének módosításáról

Pécsely  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti

jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  f)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a

következőket rendeli el:

1.§. (1) Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.

(II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§  (1)  Az  Önkormányzat  bevételeit,  egyezően  a  kiadási  főösszeggel,  a  Képviselő-testület  114.105  ezer  forintban
(továbbiakban e Ft) Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:   82.708 e Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:   31.397 e Ft

Ebből: belső hiány   31.397 e Ft
Külső hiány     e Ft
állami támogatás előleg                   e Ft

Költségvetési kiadások előirányzata:  103.207e Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:   10.898 e Ft”

(2) A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§  (4)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  kiadási  főösszegen  belül  a  kiadásokat  az  előirányzat-csoportonkénti  és  kiemelt
előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások                    14.207 e forint
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                3.770e forint
3. Dologi kiadások                             25.461 e forint
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai                                      1.600 e forint
5. Egyéb működési kiadások           
5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                               8.931 e forint
5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                  635 e forint
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívűlre                              0 e forint
5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)      20.033 e forint

II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások                                                                3.150 e forint
2. Felújítási kiadások                          25.420 e forint



          3. Egyéb felhalmozási kiadások                             0 e forint
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                             0 e forint
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                            0 e forint
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

                 áh-n kívülre                             0 e forint

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 10.000 e Ft

1.2. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése      898 e Ft

1.3. Belföldi értékpapírok kiadásai          0 e Ft”

3.§ (1) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3. számú melléklet tartalmazza.

a.Az  Önkormányzati  működési  kiadások  előirányzatának  feladatok  szerinti  részletezését  a  4.  számú  melléklet

tartalmazza 9.566 e Ft összegben.”

(2) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 3.150 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti részletezésben.”

(3) A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az általános tartalék összege: 20.033 e Ft.”

4. § A Rendelet 1-5. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

5.§ A Rendelet az alábbi 12/A. §-al egészül ki:

12/A. § A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett  elsődlegesen a készpénzkímélő

fizetési módot kell alkalmazni. Készpénzben történő teljesítésre az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) közfoglalkoztatottak bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,

b) alkalmazottak munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,

c) alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjai, illetménybe nem tartozó kiadásai,

d) Külső személyi juttatások, megbízási díjak kiadásai,

e) az  egységes  rovatrend  K31  Készletbeszerzés,  K33  szolgáltatási  kiadások,  K34  kiküldetések,  reklám,

propagandakiadások  rovatokon  elszámolandó  kiadások,  valamint  az  ezekhez  a  kiadásokhoz  kapcsolódó

előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton elszámolt kiadások.




