
Súr Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
3/2015.(II. 2..) önkormányzati rendelete  

a 2015 . évi költségvetésrıl 
 
Súr Község kormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény   23. § (1) bekezdésében  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.)   pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

1. § (1) Súr Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2015. évi 
költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló 

 

a) bevételek fıösszegét, melybıl                 136 448 E Ft-ban, 
1. a felhalmozási célú bevételek összegét      2 800 E Ft-ban 
2. a mőködési célú bevételek összegét  133 648 E Ft-ban 

         állapítja meg, 

b)  az önkormányzat költségvetési  
 kiadásainak fıösszegét, melybıl                 136 448 E Ft-ban 

1. a felhalmozási célú kiadások összegét          3 820 E Ft-ban 
2. a mőködési célú kiadások összegét    108 628 E Ft-ban   

                                 3.            a finanszírozási bevételek összegét                23 662 E Ft-ban 

       hagyja jóvá. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg, valamint az (1) bekezdésben   
megállapított kiadási fıösszeg egyenlege nulla. 

 
  (3)  Súr Község  Önkormányzata 2015. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz. 
 
(4) Az elıre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló 

a) általános tartalékot 500 E Ft-ban hagyja jóvá. 
 
2.§  Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 5. melléklet,    illetve 
az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások fıbb felhasználási célok szerinti részletezését a 
4. melléklet tartalmazza 
 
3.§ (1) Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott mőködési és felhalmozási célú bevételek 

megoszlását a Képviselı-testület az 1., 2., és 3. mellékletek szerint állapítja meg.  

(2) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait elıirányzat-

csoportok, kiemelt elıirányzatok, kötelezı és, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. 

melléket tartalmazza. 

 

(3) A költségvetési egyenleg összegét mőködési cél szerinti bontásban a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

 



 

 

 

(4) A költségvetési egyenleg összegét felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 (5) A helyi  önkormányzat  felújítási  elıirányzatait célonkénti  bontásban  az  6. melléklet 

tartalmazza. 

 

 (6) A helyi önkormányzat tervezett mőködési célú pénzeszköz átadások részletezését a 7. 

melléklet tartalmazza. 

 

(7) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit jogcím szerinti bontásban a 8. melléklet 

tartalmazza.   

 

(8) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 9. 

melléklet tartalmazza. 

 

(9) Az általános tartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza. 

 

(10) A költségvetési hiány külsı finanszírozását az 11. melléklet tartalmazza. 

(11) Az önállóan mőködı költségvetési szerv kiadásait és bevételeit a 12.melléklet 

tartalmazza.  

 
4. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.  
 

5. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 

2015. január 1. napjától kell alkalmazni.  

 

 

   

      Sógorka Miklós                                              Varga Sándor 

       polgármester                                                          jegyzı                                                                          

 


