
A rendelet hatiilya a kdpvisel<i-testiiletre. annak bizottsiigaira, az dnkormrinyzat iriiny(tilsa alii
tartoz6 kolts6gvet6si szervekre (a tovdbbiakban: int6zm6nyekre) terjed ki.

A ktilts6gvet6s r6szletez6se
2.S

l.s

99.450 E Ft
99..150 E Ft

Kiilts6gvet6si bev6tellel
Kiilts6gvet6si kiad{ssal

0 E Ft Kdltsdgvetisi egtenleggel
- ebb6l 0 E Ft mrikdd€si hirinnyal/tdbblettel
- ebbcil 0 E Ft felhalmoziisi hirinnyal/tdbblettel

riltapitja meg.

A kiaddsi f66sszegen beliil a kiemelt el<iiriinyzatokat:

Mfi kiid6si ktilts6gvet6s kiadisai
Szem6lyi juttatrisok
Munkaad6kat terhel6 j6rul6kok 6s szoci6lis hozzrijriLruLisi ad6
Dologi kiadrisok
Elletottak pdnzbeli juttatrisai

Egy6b mrikdd6si c6lt kiad6sok
tr'elhalmozdsi kiilts6gvet6s kiadisai
Beruh6zdsok
Feltjit6sok
Egydb felhalmozrisi kiadrlsok
Tartal6k
Finanszirozisi kiad{sok

96.932 E Ft
50.823 E Ft
13.373 E Fr
32.121 EFt

615 E Fr
OEFt

r.278 E Ft
1.278 E Ft

OEFt
OEFt
OEFt

1.240 E Ft

jogcimenk6nti megoszl6sban 6llapitja meg.
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KOsPALLAG KOzsEG dxxonlrAxvzAT,{NAK
4/2015. (m.13.) szimt rendelete

az iinkorm6nyzat 2015. 6vi kiilts6gvet6s616l

K6spallag K6zsdg Onkorm inyzatinak Kdpvisel<i+estiil ete az Alaptdrvdny 32. cikk (2)

bekezdisdben meghatilrozott eredeti jogalkot6i hatisktirdben. az Alapbmdny 32. cikk (1)

bekezdds.fl pontjdban meghat6rozott feladatkdr6ben eljilrrva. az dllamhdztartdsrdl szdl6 2011.

dvi CXCV. rcrvdny 23. ! (l) bekezddsiben kapott felhatalmazris alapjrin a 2015. 6vi pdrtzigyi
terv6r6[ (kciltsdgvetdsdr<il) az alibbi rendeletet alkotja.

( I ) A k6pviseki-testtilet az <inkormiinyzat 201 5. 6vi kitlts6gvet6sdt:

(2) Az (l) bekezddsben megrillapitott kdlts6gvetdsi bev6telek tbrrrisonkdnti, a kciltsdgvet6si
kiad6sok jogcimenk6nti megoszliisrit cinkorm6nyzati szinten, tovilbbd a finanszirozdsi
bevdteleket ds kiadrisokat az I . I . melldklete alapjin hatiaozza meg a k6pvisel6{esrillet.
(3) A bevdtelek ds kiadrisok el6irrinyzat-csoportok. kiemelt el6iriinyzatok 6s azon beltil
kdtelez6 feladatok, <ink6nt viillalt feladatok, rillami (6llamigazgatasi) f-eladatok szerinti
bontrisban az 1.2., 1.3., 1.4. melltkletek szerint 6llapitja meg.



(5) A mtikdd6si hiriny bels<l finanszirozrisdnak 6rdek6ben a k6pvisel6+esttilet az el6z6 dv(ek)
kcilts6gvetdsi maradviinyiinak. v6llalkozrisi maradvriny6nak igdnybev6teldt. toviibbri sziiksdg
eset6n a likviditris biztositdsa drdekdben a felhalmoziisi cdlu tdbbletbevdtelek mrikdddsi c6hi
kiadrisokra t6rtdn6 etcsoportositrisrit rendeli el.

(6) A felhalmozrisi hiriny finansziroziisa 6rdek6ben a l0 milli6 forintot meghalad6 fejleszt6si
c6lri ad6ssrlgot keletkeztet6 tigylet megkdt6s6re a Kormriny hozzfijarulAsa szilksdges. A l0
milli6 forintot meg nem halad6 fejlesztdsi cdhi ad6ssrlgot keletkeztet6 tigylet eset6ben a hiiiny
ktils6 finanszirozrisa fejlesadsi hitelb<il vagy az elLzii dv(ek) kdltsdgvetdsi maradvrinydnak.
viillalkozrisi maradviinyiinak igdnybev6teldvel t6rtdnik.

(1) Az Onkorm6nyzat ad6ssiigot keletkeztet6 rigyletekb6l ds kezessdgviillalisokb6l fenniill6
k<itelezetts6geit a 3. me l l d kl e t hatir ozza meg.

(2) Az Onkorm inyzat sajit bev6teleinek rdszletezdsdt az ad6ssrigot keletkeztet6 tigyletbril
szfumaz6 tdrgydvi fizet6si kritelezetts6g meg6llapit itsithoz a 4. melldklet tartalmazza.

(3) Az Onkorm inyzat 2015. 6vi ad6ssrigot keletkeztet<i fejleszt6si c€ljait az 5. melldkler
rdszletezi.

(4) Az Onkormrfuryzat kdltsdgvetdsdben szerepki beruhi2risok kiadiisainak beruhrizrisonkdnti
r6szletez6s6t a 6. melliklat szerint hat6rozza meg.

(5) Az dnkormrinyzat k6lts6gvetds6ben szerepl<i fehijitrisok kiadiisait feltjitrisonkdnt a 7

mel ld kl e t szerint rdszletezi.

(6) Az EU-s tiirnogatiissal megval6sul6 programokat ds projekteket, valamint az

d,nkorm6nyzaton kivtil megval6sul6 projektekhez val6 hozzilitrtlist a 8. melldklet szerint
hagyja j6vri.

(7) A 2. $ (1) bekezddsiben meg6llapitott bev6telek 6s kiadisok dnkormrinyzati. polgrirmesteri
hivatali. tovribbri kdltsdgvetdsi szervenk6nti megoszLisrit.6s az 6ves engeddlyezett l6tszrim
el<iirdnyzatot 6s a kdzfoglalkoztatottak l6tszrirnrlt kdltsdgvetdsi szervenkdnt, feladatonkdnt a

9.1., 9.2. ds 9.3. melldkletet szerint hatArozza rneg.

(8) Az Onkormdnyzat a kiadrisok kdzdtt 0 E Ft rlltaliinos 6s cdltartaldkot rillap(t meg.

3.$

)

(4) A mtik6d6si 6s felhalmoziisi bev6telek 6s kiaddsok el6ininyzatai mdrlegszerii bemutatiisiit
dnkormrinyzati szinten a 2. l. 6.s a 2.2. melliklet rlszletezi.



A kiilts6gvet6s v6grehajt6sdnak szabilyai
4.S

(1) Az <inkormrinyzati szintri kdlts6gvetds vdgrehajtrisri6rt a polg6rmester. a k<jn)"wezetdssel

kapcsolatos feladatok ell6t6s6drt a jegyzo a felel6s.

(2) Az Onkorm inyzat gazdilkodAsAnak biztons6g6drt a kdpvisel<i+esttilet. a gazddlkodris
szabrilyszenisdg66rt a polg6rmester feleltis.

( I ) Amennyiben a k<ilts6gvet6si szerv harminc napon trili. lejtirt esed6kessdgti elismert
tartozisiillomil.nyrinak m6rt6ke kdt egymrist k<ivet6 h6napban el6ri az 6ves eredeti kiadrisi
el6iriinyzatiinak l0"/o-itt vagy a sziad*en milli6 forintot, az irinyito szerv a krilts6gvetdsi
szervhez dnkormrinyzati biaost jel6l ki.

(2) A kdlts6gvet6si szerv vezet<ije e rendelet 10. mellikletiben foglalt adatlapon kdteles a

tartozrisrillomrinyr6l adatot szolgriltatni. A ktilts6gvetdsi szery az dltala lejdrt esed6kess6gti
elismert tartozesellomifury tekintetdben havonta a tri.rgyh6 25-i rillapotnak megfeleloen a

tii.rgyh6napot k6vet6 h6 5-ig az cinkormiinyzat jegyzoje rdszdre kdteles adatszolgdltatrist
teljesiteni.

(3) Kiegdszit<i tiimogatris igdnyldsdrtil a mtikcid<ik6pess6get vesz6lyeztet6 helyzet eset6ben a
polgiirmester gondoskodik, ktikin kdpvisel<i-testiileti d<intis alapjrin.

6.$

(1) Az Onkorminyzat a szervezetek dmogatasiira ekiininyzott dsszeget piiyinat itj n
biztositja.

(2) A szervezetek a kcilts6gvetdsben meghatirozott temogadsukat <isszegt6l fiigg6en 100 ezer
Ft-ig egy dsszegben, enn6l nagyobb dsszeget a t6mogatesi megrillapodrls szerinti bontiisban
kapjri{< meg, miutrin az el6z6 6vi tiiLrnogatisr6l sz6l6 elsziimoliisuk elfogadiisra keriil.

(4) A trimogatrisi szerz6d6snek rd,gziteni kell a cdl szerinti felhaszn6ldsr6l ttirt6n6 beszrlrnokisi
kdtelezettsdget. ds az elsz:imolds legkds6bbi hatriridej6t.

(5) A nem c6l szerinti felhaszndlis vagy a szriLrnadrlsi k6telezetts6g elmulaszt6sa eset6n a
trimogatott kizrirja magrit a krivetkez6 6vi tdmogat6si lehet6s6gb6l.

(3)A krilts6gvetdsi hiriny cscjkkent6se drdek6ben dvkcizben folyamatosan figyelemmel kell
kisdrni a kiad6sok csdkkent6s6nek 6s a bev6telek ntiveldsdnek lehetos6geit.

(4) A kriltsdgvetdsi szervekn6l a jutalmazrisra ford(that6 6s kifizethet6 dsszeg nem haladhatja
meg a rendszeres szem6lyi juttatiisok elciiriinyzat:inak l2o/o-itt. Ernek fedezetdre a szemdlyi
juttatisok 6vkcizi megtakaritrlsa 6s a szem6lyi juttatiisok el6ir:inyzatrinak nciveldsdre fordithat6
fonris szolgrilhat.

s.s

(3) A Kdpvisel6-testiilet felhaialmazza a polgrirmestert, hogy az (1) bekezdds szerinti
szervezetekkel a j6vrihagyott m6rtdkig trirnogatrisi szerz<iddst k6ss6n.

)



7.S

(l) A krilts6gvet6si szervek a kdzbeszerz6si 6rtdkhatir alatti. de 200 ezer Ft feletti
beszerzdseiket legaldbb hriLrom rirajrintat bek6r6sdvel kdtelesek v6gezni.

(2) A Kdpviseki-testiilet felhatalmazza a polgiirmestert, hogy az 6tmeneti gazdrllkod6s
keretdben - a tArgy6vet k<ivetri 6v ktiltsdgvet6sdnek elfogadrisriig - a 2016.6vi kdlts6gvet6si
gazdrilkod6s zayartalan megkezdds6re. illetve az 6nkorm6nyzat. az <inkormiinyzati
intdzm6nyek 2016. 6vi mrikriddsi kiadrlsi el6iriinyzatokon beliil a kiadrisok ds bevdtelek
id6arrinyos telj esit6s6re.

Az el6irinyzatok m6dosit:lsa
8.S

(l) A kdltsdgvet6si szerv bevdteleinek 6s kiaddsainak m6dositiisiir6l. a kiadiisi el6iriinyzatok
k6zdtti 6tcsoportositasr6l a kdpvisel6+estiilet dtint.

(2) A k6pvisel6-testiilet a k6[ts6gvet6si szerv bev6teleinek ds kiadiisainak m6dosit6s6t ds a
kiadiisi kiemelt el6irii.nyzatok kdzdtti Atcsoportositiis jogrit az Onkrminyzut is Szervei
Szervezeti ds Milkt)disi Szabdlyzatdril szdl6 rendelete szerint ruhAzza iit a polgrirmesterre.
Egy6b esetekben a kdpvisel<i-testiilet a kiadesi ekiir6nyzatok kdzdtti atcsoportosit6s jogrit
fbnntartja mag:lnak.

(3) A kdltsdgvet6si szerv a k<iltsdgvetdstik kiemelt el6ir6nyzatai 6s a kiemelt el6iranyzaton
beltili rovatok k6zdtt dtcsoportositrist hajthatnak v6gre.

(4) A kdpviselo-testiilet a kdltsdgvet6si rendelet (2) is (3) bekezdis szerinti el6iriinyzat-
m6dositris. el<iirrinyzardtcsoportosit6s itvezet6sek6nt - az els<j negyeddv kiv6teldvel -
negyeddvenkdnt. de legkds6bb az dves kciltsdgvetdsi besziimol6 elkdszftdsdnek hat6ridejdig.
december 3l -ei hatiilyal m6dosida a kciltsdgvetdsi rendelet6t.

(5) A k<ilts6gvet6si szerv alaptev6kenysdge ktir6ben szellemi tevdkenysdg szerz<iddssel.

sziimla ellendben t<jrt6n6 ig6nybevdtel6re szol9616 kiadisi ekiirrinyzat csak a szemdlyi
juttatrisok terh6re ndvelhetri.

(7) A kdpvisel6-tesflilet rlltal j6vritragyott kiemelt el6itinyzatokat valamennyi kciltsdgvet6si
szerv k<iteles betartani. Az e16irrinyzat tull6pds fegyelmi felel5ss6get von maga utiin.

A gazdilkodds szabilyai
l0.s

( I ) A k<ilts6gvet6si szerv rendeletben meghatarozott bev6teli ds kiadrisi el6irrinyzatai felett aZ

intdzmdnyek vezet6i ekiiriinyzat-felhasznril6si jogk<irrel rendelkeznek.

(2) A ktilts6gvet6si szerv vezet<ije kdteles bels6 szabiiyzatban r6gziteni a mtik<id6shez.
gazddlkoddshoz kapcsol6d6an a gazdrilkodris viteldt meghatiiroz6 szabrilyokat. a mindenkor

4

(6) Amennyiben az dnkormri,nyzat 6v k6zben a k6lts6gvet6si rendelet k6szitesekor nem ismert
tcibbletbev6telhez }ut, vagy bevdtelei a tervezett6l elmaradnak, arr6l a polgrirmester a

kdpvisel6-testiiletet tAj 6koztatj a.



drv6nyes k<izponti szabrilyozris figyelembe vdtel6vel, illetve a sztiks6ges m6dositiisokat
vdgrehajtani. A szabrllyoziisbeli hirinyossrlg6rt, a felel<issdg a mindenkori int6zm6nyvezet6t
terheli.

(3) A kdltsdgvetdsi szerv az |vkozi el6ininyzat-m6dositiisokr6l a jegyzb rlltal elrendelt
formiiban kdtelesek naprak6sz nyilvrlntartrist vezetni.

(4) A kdlts6gvetdsi szerv vezetrije fizet6si el<ileget alkalmazottankdnt. dvente a mindenkori
minimrilb6r h6romszorosa cisszeghatiirig engeddlyezhetnek. amennyiben az eltiz<ileg f'elvett
fi zetdsi el6leget mer tdrlesztette.

A kiilts6gvet6s v6grehajtisinak ellen6rz6se
ll.s

(l) A kdlts6gvet6si szerv ellen6rzdse a bels6 kontrollrendszer keret6ben val6sul meg. melynek
f6trehozaisiidrt, mrikcidtetds6rt ds toviibbfej lesztds6drt az Onkormrinyzat esetdben a jegyzo. az
intdzmdnyek esetdben az int6zmdnyvezetti felel<is.

(2) Az Onkorm inyzat a bels6 ellen6rzds kialakitrisrir6l szerz6dds ritj6n gondoskodik. A
megfelel6 mrikddtetdsr6l ds a liiggetlens6g biztosiuisrir6l a jegyzo kciteles gondoskodni.

Zdrri 6s vegres rendelkez6sek
12.s

(l) Ez a rendelet 20l5.janudr l-jdn ldp hatrilyba.

lko

dr. Cs [ibor
,',i,-.r

mb. je

Kis

A rendelet kihirdet6sre keriilt 2015. miircius l3-rin

dr. C
mbj

it(1

o I

It/,.-,'-.1 ;h3. u^ .J

Klein Tibor
polg6rmester
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