
 

 

 Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2015.(II.13.) rendelete  

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
    
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló módosított 

Kormányrendeletben meghatározottakat alapján - a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 

alkotja. 

A rendelet hatálya 

 
1.§  A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat önállóan működő 

költségvetési szerveire. 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése  

 

2.§  A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

      a./ kiadási főösszegét                            356.883 eFt-ban, 

      b./ bevételi főösszegét                              356.883 eFt-ban állapítja meg. 

 

3.§  Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

       Főbb bevételi jogcímcsoportok szerint: 

       I.  Önkormányzatok működési támogatásai                      121.302 eFt 

       II. Működési célú támogatások áh-n belülről 143.556 eFt 

       III. Felhalmozási célú támogatások 24.740 eFt 

       IV. Közhatalmi bevételek 12.810 eFt 

       V. Működési bevételek 6.350 eFt 

       VI. Működési célú átvett pénzeszközök 300 eFt 

       VII.   Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  100 eFt   

       Pénzmaradvány előző évről                        47.725 eFt   

 

4.§  Az önkormányzat működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők 

szerint határozza meg: 

         

        Működési célú kiadások előirányzata összesen:         290.161 eFt 

           ebből:- személyi jellegű kiadások:                       115.790 eFt 

                     - munkaadókat terhelő járulékok:                 19.408 eFt 

                     - dologi jellegű kiadások:                          84.975 eFt 

                     - működési célú támogatások:                         825 eFt 

                     - intézményfinanszírozás:                         70.463 eFt 

 

Az önkormányzat működési kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

 

5.§ Az önkormányzati szociális támogatások előirányzata:       31.928 eFt 

      melyet a 3.sz. melléklet tartalmaz. 

 

6.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 11.270 eFt 

      melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz 

 

7.§ Az önkormányzat szabad pénzeszköze 22.224 eFt 



 

 

Önállóan működő költségvetési szervek 

2015. évi költségvetése 

 

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

8. § 2015. évi bevétele:  38.649 eFt 

        - Intézményi működési bevétele:       2.000 eFt 

        - Működési támogatás:                    36.649 eFt 

 

       2015. évi kiadásai: 38.649 eFt 

       - Személyi juttatás:                          24.886 eFt 

       - Munkáltatói járulék:                        6.653 eFt 

        - Dologi kiadások:                             7.110 eFt 

      

 

Varsányi Játékkuckó Óvoda 

 

9.§ 2015.évi bevételei: 23.837 eFt 

       - Működési támogatások:                        23.837 eFt 

       

      2015. évi kiadásai: 23.837 eFt 

       - Személyi juttatás:                                  15.894 eFt 

       - Munkáltatói járulék:                               4.350 eFt 

      - Dologi kiadások:                                3.593 eFt 

 

 

 

Varsányi Konyha 

 

10.§ 2015. évi bevételei: 25.995 eFt 

        - Intézményi működési bevétele:       16.018 eFt 

         - Működési támogatás:                              9.977 eFt 

 

        2015. évi kiadásai: 25.995 eFt 

         - Személyi juttatás:                                5.565 eFt 

         - Munkáltatói járulék:                               1.510 eFt 

        - Dologi kiadások:                                     18.920 eFt 

 

                                             Költségvetési létszámkeret 

 

11.§  A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 23 főben állapítja meg, az alábbiak 

szerint:  

Önkormányzat      2 fő 

Önkormányzati hivatal     8 fő 

Konyha                                                                           3 fő 

Játékkuckó Óvoda     6 fő, ebből pedagógus   4 fő 

Könyvtár       1 fő, 

Védőnői szolgálat     1 fő 

Gyerekház      2 fő. 

       A képviselő-testület az önkormányzat hosszú távú közfoglalkoztatottainak éves létszámát  

      74 főben állapítja meg.  

  



 

 

12.§  A köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. 

            A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét 2015. január 1-től, az alapilletmény 

      10 %-ában állapítja meg. A köztisztviselők cafetéria-kerete 2015-ben 200.000 Ft. 

             

13.§  A közalkalmazottak illetményét a 2015. január 1-től hatályos illetménytáblázat szerint 

            állapítja meg.         

 

 

Általános és céltartalék 

 

14.§ Az önkormányzat általános és céltartalékot nem állapít meg. 

   

 

Adósságot keletkeztető ügyletekhez saját bevételek megállapítása 

 

15.§ A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének 

végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) 

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 

11. számú melléklet tartalmazza.   

 

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

16.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 

megváltoztathatóak. 

 

17.§ (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.  

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 

polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles negyedévenként. A képviselő-testület 

legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról 

 

18.§ Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat 

módosítást nem hajthatnak végre. A költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban 

történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az 

intézményt terhelik. A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – 

figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz 

szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. A költségvetési szerv saját 

nevében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen 

nem köthet, továbbá a törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki és nem 

szerezhet meg, garanciát és kezességet nem vállalhat. 

  

19.§  A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a 

polgármesteri hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzattal a feladatok ellátásának 

részletes szabályira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodást 

köt az önkormányzat. 

  



 

 

20.§  A Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása bevételeivel 

és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik. A 

társulással a feladatok ellátásának részletes szabályira vonatkozóan megállapodást köt az 

önkormányzat. 

 

21.§  A pénzmaradványt az önkormányzati vagyon gyarapítására használja fel. 

 

22.§  Az átmenetileg szabad pénzeszközt a polgármester pénzintézeti lekötés útján          

hasznosíthatja. 

 

23.§  A többletbevétel saját hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. 

 

24.§  A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a 

képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

  

 Záró rendelkezések 

 

25.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell 

alkalmazni. 

         A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Varsány, 2015. február 12. 

 

 

 

 

          Pintérné Kanyó Judit                                                                        Bárány Erzsébet  

              polgármester                                                                                         jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 

Varsány, 2015. február 13. 

 

 

 

 

Bárány Erzsébet 

jegyző 


