RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015. (IX.17.) önkormányzati rendelet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat
rendeli el:
1. §
Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2015. (IV.30) rendelettel módosított
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a
költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetését:
a) 412 408 ezer Ft működési bevétellel
b) 409 306 ezer Ft működési kiadással
c) 3 102 ezer Ft működési egyenleggel
d)
e)
f)

18 811 ezer Ft felhalmozási bevétellel
24 025 ezer Ft felhalmozási kiadással
- 5 214 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

g) 431 219 ezer Ft költségvetési bevétellel
h) 462 449 ezer Ft költségvetési kiadással
ezen belül: 27 188 ezer Ft önkormányzati tartalék
ezen belül: 1 930 e Ft fejlesztési céltartalék
i)

36 746 ezer Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével

j) 36 746 ezer Ft finanszírozási bevétellel
k)
5 516 ezer Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

2. §
A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
13.§ A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2015. évi
költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:
a) 409 306 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
- 190 223 ezer Ft személyi juttatással

-

b)

51 180 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal
hozzájárulási adóval
- 140 971 ezer Ft dologi kiadással
4 964 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
21 968 ezer Ft szociálpolitikai juttatásaival
24 025 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

c)

0 ezer Ft kölcsön nyújtással

d)

0 ezer Ft hitel kiadásokkal

e)

és

szociális

29 118 ezer Ft tartalékkal

állapítja meg.
3. §
A rendelet 1., 2. , 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete helyébe, jelen rendelet 1., 2. , 3a., 3b., 4a.,4b.
melléklete lép.

Záró rendelkezések
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Recsk, 2015. szeptember 16.

Nagy Sándor
polgármester

Varró Gyuláné
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendeletet 2015. szeptember 17-én kihirdettem:
Recsk, 2015. szeptember 17.

Varró Gyuláné
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet
a képviselő-testület 2015. február 12-i ülésén hagyta jóvá. Első ízben 2015. április 29-i ülésen
módosította.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot az önkormányzat
2014 évi költségvetésének második módosításáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a helyi
önkormányzat rendeletében megjelenő bevétele és kiadások módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan
a módosítások szükségességének alátámasztására.
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