SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2015. (VIII. 19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a következőket rendeli el.
1. §
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi
költségvetését
148.486 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
148.486 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt
Ebből:
működőképesség
megőrzését
támogatást
előző évi pénzmaradványt
a működési célú kiadásokat
Ebből:
személyi juttatások kiadásait
munkaadókat terhelő járulékokat
dologi kiadásokat
ellátottak pénzbeli juttatását
általános tartalékot
céltartalékot
a felhalmozási célú bevételt

144.650/e Ft-ban
szolgáló

18.619/e Ft-ban
3.891/e Ft-ban

140.514/e Ft-ban
19.251/e Ft-ban
5.009/e Ft-ban
37.572/e Ft-ban
7.000/e Ft-ban
500/e Ft-ban
54.383/e Ft-ban
3.836/e Ft-ban
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a felhalmozási célú kiadást
Ebből:
intézményi beruházások összegét
felújítások összegét
egyéb felhalmozási kiadások összegét

7.972/e Ft-ban
5.813/e Ft-ban
100/e Ft-ban
2.059/e Ft-ban

állapítja meg.
2. §
A Képviselő-testület a 1.405/e Ft összegű központi pótelőirányzatot tudomásul veszi.
Ennek megfelelően:
- Sávoly Község Önkormányzatának

1.405/e Ft

többlettámogatást állapít meg.
3. §
A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 57.955/e Ft-tal
növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.
4. §
(1) A 2. §-ban a Községi Önkormányzat 1.405/e Ft központi többlettámogatás terhére a
Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi
- Személyi juttatás nő
(2014. 01-07. havi bérkompenzáció )
- Munkaadókat terhelő járulék nő
- Céltartalék nő
( rendkívüli szoc. támogatás )

160/e Ft
43/e Ft
1.202/e Ft

(2) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és
kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel nő
(közfoglalkoztatás támogatása miatt)
- Közhatalmi bevétel nő
(2013.évet megelőző években keletkezett iparűzési adó
bevétel rendezése, valamint a kátyúzási feladat miatt )
- Működési célú pénzeszközátvétel
(DRV 676/e Ft, Csurgó hitel költségviselési maradvány
556/e Ft )
-Dologi kiadás nő
( Karbantartási kiadás :kátyúzás, szolgáltatási kiadás:
bankköltség, egyéb dologi kiadás: 2013.évet megelőző
években keletkezett idegen bevétel túlfizetések rendezése

1.676/e Ft
53.642/e Ft

1.232/e Ft
5.327/e Ft

717/e Ft
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miatt )
- Elvonások, befizetések nő
( Víz- és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése)
-Céltartalék nő
-Beruházás nő
(Közfoglakoztatottak támogatásából eszközvásárlás)
-Finanszírozási kiadás nő
( Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése)

47.835/e Ft
1.640/e Ft
1.031/e Ft

(1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6/1.; 6/2.;6/3.;7.; 8.; 9.; 10.; és 11. melléklete helyébe e
rendelet
1.; 2.; 3.; 4.; 5.;6/1.; 6/2.;6/3.;7.; 9.;10.;.és 11. melléklete lép.
(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Sávoly, 2015. augusztus 12.
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