NEMESLÁDONY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Nemesládony önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.§(1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
 A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Nemesládony Község Önkormányzatának Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire.
2. § 
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1)	A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
22.244 E Ft
Költségvetési bevétellel
22.244 E Ft
Költségvetési kiadással
0 E Ft
Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2)	Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3)	A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4)	A képviselőtestület hiányt nem tervez. Az év közben keletkező felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. 
3. § 
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1)	Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs (3 – 4.melléklet).

(2)	Az Önkormányzatnak 2015. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadása nincs (5. melléklet).   

(3)	Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(4)	Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(5)	Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2015. évben a képviselőtestület nem tervez. (8. melléklet).

(6)	A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 9.1. melléklet szerint határozza meg.

(7)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(8) A képviselőtestület a következő 3 év tervezett előirányzatainak  a keretszámait az
1. sz. tájékoztató tábla szerint  mutatja be.

(9)  A képviselőtestület több éves kihatással járó döntést nem hoz. (2.sz. tájékoztató tábla)

(10) Az  Önkormányzat által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások összegeit a 3. sz. 
        tájékoztató tábla mutatja be.

(11) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat
        felhasználási ütemtervet a 4. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

(12) Az önkormányzat feladatmutatók szerinti állami támogatását az 5.sz. tájékoztató
 tábla mutatja be.

(13)  Az önkormányzat által adott céljellegű támogatást a képviselőtestület nem tervez.
 (6. sz. tájékoztató tábla)

(14)	 Az Önkormányzat a kiadások között 0.- E Ft általános, 10.862 E Ft céltartalékot
 állapít meg.
4. § 

A gazdálkodás és a költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az Önkormányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés alapján, a
      vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső szabályzataikra tekintettel gazdálkodik 
      a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség szempontjait figyelembe véve. 

(2) A költségvetés végrehajtása az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
        irányításával történik.

(3)  A  Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
       működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
       szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 
       illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 

(4)	Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás
      folyamatos biztosítása mellett -, a pénzügyi vezető javaslata alapján a Polgármester 
      dönt.
5. § 
Az előirányzatok módosítása
(1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására,
      valamit a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban 
      meghatározott esetekben és módon van lehetőség
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
      előirányzatok   közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 
6. § 
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1)	Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2)	Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a  Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik a képviselőtestület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján.
7. § 
Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január  
1-  től kell alkalmazni.

Nemesládony, 2015. február 26.

…………………………………..				……………………………
Németh László  polgármester					dr. Husz Norina jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 27 – én.
								……………………………
								Udvardy Zita aljegyző

