Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
1.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
552.872 E Ft
költségvetési bevétellel
552.872 E Ft

költségvetési kiadással

állapítja meg.”
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1/A. melléklet alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1./A és a 2.2./A melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt, továbbá állami (államigazgatási) feladatainak
mérlegét a képviselő-testület az 1.2./A és az 1.3./A. melléklet alapján hagyja jóvá.
2.§ A rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. számú, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését a 4/A. számú, a 2015. évre
vonatkozó adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
előirányzatát a 6/A., a felújítási kiadások előirányzatait felújításonként a 7/A. melléklet szerint
határozza meg.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projektek bevételeit, kiadásait és
hozzájárulásokat a 8/A. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az intézmény nélküli szakfeladatok előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai a 9.1./A
mellékletben találhatók.
(5) A Kerekerdő Óvoda költségvetését a 9.2./A. melléklet tartalmazza.
(6) Az elismert tartozásállományról szóló adatszolgáltatás adatlapja a 10. mellékletben található.
(11) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát
19 főben – Kerekerdő Óvoda 11 fő –, az intézmény nélküli szakfeladaton foglalkoztatottak
létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg a képviselő-testület.
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

