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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény 
hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testület részére. E 
rendelkezésre tekintettel csatoltan benyújtom az önkormányzat 2015. évi költségvetési 
tervezetét. 
 
Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket 
és kimutatásokat kell bemutatni: 

1.  költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (3. függelék), előirányzat 
felhasználási tervet (4. függelék), 

2.  a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 
összesítve (5. függelék), 

3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - 
tartalmazó kimutatást (6. függelék), és 

4. a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek, 
valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett 
előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő 
esetleges eltérés indokait (7. függelék). 

 
Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, hitelfelvétel kötelezettsége a Petőfi u. 4.sz. 
alatti ingatlan hitelből történő megvásárlása miatt van, melyet 3 év törleszt az önkormányzat. 
Beruházás-felújítás miatti kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem 
terveztük. 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3 § (1) bekezdésében 
meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége szintén a 
hitelfelvétel miatt lesz, mely ebben az évben kezdődik, és az ezt követő két évben várható. A 
353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek alakulását a 7. függelék 
tartalmazza. 
 
A bevételi előirányzatok kormányzati funkciónkénti részletezése az 1. függelékben, a kiadási 
előirányzatok a 2. függelékben kerültek kimutatásra. 
 
Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 2014-ban kialakított és 
alkalmazott feladatalapú forráselosztástól. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb 
részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, 
településüzemeltetés, közvilágítás, zöldterület-kezelés, köztemető karbantartás, helyi 
adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2015. évben is az általános 
működési támogatások címen támogatja, melynek keretében a településüzemeltetés 
költségeihez járul hozzá. A közös hivatal fenntartásához nyújtott állami támogatás teljes 
összegére a székhely önkormányzat jogosult. 
 
A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe alapvetően a 
pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A segélyezési rendszer átalakul. A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély átkerül a járási 
hivatalokhoz. Lakásfenntartási támogatást is csak 2015.02.28-ig lehet megállapítani, és ennek 
90 %-a igényelhető vissza a központi költségvetésből. Ezt követően az önkormányzat 
szociális rendeletében meghatározott módon és formában lehet a rászorulókat települési 



támogatásban részesíteni. Az így megállapított támogatás teljes fedezetét az önkormányzat 
saját bevételéből kell, hogy biztosítsa. 
 
 
Önkormányzatunk a kulturális feladatok (pl. a közművelődés,) ellátásához a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is részesül költségvetési hozzájárulásban. 
 
Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. 
„beszámítás”, azonban ez a tavalyinál differenciáltabb módon. Az alacsony helyi 
adóbevétellel rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig 
sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. Önkormányzatunkat a 
beszámítás nem érinti. 
A helyi adókból származó bevétel továbbra az önkormányzatok saját bevétele marad. A 
gépjárműadóból befolyó összeg  40 %-a illeti meg az önkormányzatot. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az önkormányzat költségvetésének megvitatására és 
elfogadására. 

 
 

Tabajd, 2015. január 22. 
 
 
 

     Bárányos Csaba 
            polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RENDELET TERVEZET: 

 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
__/2015. (__.__.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges 
egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 
végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el: 
 

1. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
1.§ (1) A Képviselő-testület  

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek 
főösszegét 98.734 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 12.626 
eFt, a működési célú bevétel 48.108 eFt, finanszírozási bevétel 38.000 eFt. 
 
b) az önkormányzat összes kiadását 98.734 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 
95.934 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 29.303 eFt, a 
működési célú kiadások összege 66.631 eFt, finanszírozási kiadás 2.800 eFt. 
 

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 
költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: 
a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek:  68.234 eFt 
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 60.234 eFt 
c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 30.000 eFt 
d) hitelfelvétel: 8.000 eFt 
 

 (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és 
felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat 2014. 
évi kötelezettségvállalása alapján 8.000 eFt fejlesztési hitel felvételével számol. 
 

2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet 
tartalmazza. 

 
3.§ (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként 

vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg 
forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a 
működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit. 

 
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási 
előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 



(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott 
támogatásokat a 11. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 10. 
melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi 
bevételeket a 14. melléklet részletezi. 

 

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2.766 eFt-ban hagyja jóvá, ebből, 
általános tartalék 2.766 eFt.  

 
5.§ (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves 

bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait 
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 
 

6.§. Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 
tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. 
melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. és 8. melléklet 
tartalmazza. 

     
(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az 
alapilletmény előirányzatának 4 %-ában határozza meg.  

 
 

2. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
 

8.§ (1) Tabajd Község Önkormányzatának, bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei 
Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.) 

 
 (2) A polgármester felhatalmazást kap: 

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának 
elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett, 
b) A Képviselő-testület 500.000 forint keretösszeget biztosít a polgármester számára 
saját hatáskörben történő felhasználásra. 
 

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a 
polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles. 

 
 
9.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester 

tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
 
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-
változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal 
módosítja költségvetési rendeletét. 
 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat 
bevételeit és kiadásait módosítsa, illetve az előirányzatok között átcsoportosításokat 
hajtson végre, az Áht. 34 § (5) bekezdésére tekintettel. A módosítások azonban a 
költségvetés főösszegét nem változtathatják. Ezen átcsoportosításokat tartalmazó 



költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi 
ülésre be kell terjeszteni. 
 

10.§ (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért 
a polgármester felelős. 

 
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya 
további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a 
Képviselő-testületnek. 
 
(3) A Képviselő-testület a 2016. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az 

önkormányzat zavartalan működése érdekében- felhatalmazza a polgármestert, az 
önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2015. évi kiadási előirányzatokon 
belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített 
kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre. 

 
(4) Az Önkormányzat a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre. 

 

 
3. Záró rendelkezések 

 
 

11.§  (1) Ez a rendelet 2015. február 10-én lép hatályba. 
 
(2) A rendelet rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni. 

 
     
 
 
 

Bárányos Csaba       Dr. Sisa András 
         polgármester                             jegyző    
 

 


