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Vajta Község Önkormányzat képviselő-testületének 

5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

 

Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-

ben kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vajta Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormány-

zat). 

 

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési előirányzatainak alakulása 

 

2. § (1) Az önkormányzat az önkormányzati szinten megállapított főösszeg kiemelt előirány-

zatonkénti bontását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költség-

vetési bevétel előirányzata teljesítésének főösszegét 111.849 ezer forintban állapítja meg. 

 

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

a) önkormányzatok működési támogatásai   

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről        77.429 e Ft 

c) közhatalmi bevétel  10.771 e Ft 

d) működési bevétel   4.724 e Ft 

e) működési célú átvett pénzeszközök          0 e Ft 

f) felhalmozási bevételek      734 e Ft 

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök         0 e Ft 

h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         0 e Ft 

i) finanszírozási bevételek:  18.191 eFt 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a kötelező felada-

tok bevételeit 111.849 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (ál-

lamigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a működési bevé-

teleit 93.658 e Ft-ban állapítja meg. 

 

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 2. melléklete 

tartalmazza, az önkormányzat a bevételek funkciónkénti bontását a rendelet 3. melléklete ál-

lapítja meg. 

 

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásait az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

a) működési költségvetés  106.700 e Ft 

aa) személyi juttatások:                        29.534 e Ft 
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ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                  4.957 e Ft 

ac) dologi kiadások:                        36.711 e Ft 

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                          6.942 e Ft 

ae) egyéb működési célú kiadások:                       21.247 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 7309 e Ft 

ba) beruházások,                   7.192 e Ft 

bb) felújítás                         0 e Ft 

bc)Egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                117 eFt 

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                    0 e Ft 

ca) tartalékok, pénzmaradvány                          0 e Ft 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadása-

inak teljesítését 108.060 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami 

(államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi esz-

köz beszerzését 0 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 7.192 e Ft-ban állapítja meg. 

 

(4) Az önkormányzat és a Közös Hivatal 2015. évi költségvetésének összesített kiadásainak 

teljesítését a rendelet 4. melléklete tartalmazza, az önkormányzat a kiadások funkciónkénti 

bontását a rendelet 5. melléklete állapítja meg. 

 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, 

rászorultság jellegű ellátások előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) FHT: 2.240 e Ft, 

b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások: 2.055 e Ft, 

c) Gyermekvédelmi, pénzbeli, természetbeli ellátások: 114 e Ft, 

d) Települési támogatás: 2.478 eFt 

 

(6) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociá-

lis, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

 

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak 

nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített közfoglalkoztatottak éves lét-

számát 71 főben állapítja meg. 

 

(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszám-előirányzatának 

teljesítését a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 

 

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projek-

tek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hoz-

zájárulásokat a rendelet 8. melléklet tartalmazza. 
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7.§ A képviselő-testület a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 9. melléklet, a 

támogatások, kölcsönök bevételeit a 10. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek 

teljesítését a 11. melléklet szerint fogadja el. 

 

8. § Az önkormányzat beruházások és felújítások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza. 

 

9. § Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el. 

 

10. § Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. 

 

11. § Az önkormányzat és intézményei pénzügyi nyilvántartása alapján 2015. december 31-i 

fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

12. § Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba. 

 

 

 

               Térmeg György                                                     Dr. Marinka Nikolett 

 polgármester  aljegyző 

 

 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Vajta, 2016. május 30. 

 

 

 Dr. Marinka Nikolett 

 aljegyző 

 


