
vácszentlászló Köz§ég Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2015. ( , J2.)
önkormányzati rendelete

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2015. évi költségveté§éről

vácszentlrá§zló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott ered€ti jogalkotói hatásköIében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatlírozott feladatkörében eljárva a következőket lendeli el, az
áIlamhááaltásról szólón 20l1. évi CxCv törvény 23. § (1) bekezdésben foglaltak alapján.

1.§ (l) A rendelet hatáya a Képviselő-testületre annak szerveire és költségvetési szerveire
és az onkormányzat által ilányított költségvetési szerveke, a költ§égvetési szervek
gazdákodásának szabályai alapján gazdrilkodó egyéb törz§kön}Ti jogi személyeke
(továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki,

(2) E Iendelet sz€méIyi hatálya kiterjed a támogatások tekintetében a támogatást nyrijtó
és támogatá§ban részesülő szeNre, szeNezetre, §zemél}Te is.

2,§ Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi
bevétele az 1, sz. mellékletekben részletezett fonásonl(ént 238.206 e Ft, m€ly
furtalrnazza ayvzs csatorna Beruhiázási és Üzemeltetési Önkormányzati Társultás 635
e Ft tervezett b€vételét is, valamint magában foglalja a 86.174 e Ft-os intézmény
fi nanszíIozás összegét is.

3.§ (1) Az Önkormányzaí2075. éyikiaÁása238.206 eFt a2. sz. mellékletekbcn
részletezettek §zerint. E kiadáson belü a wzs csatoma Beruházási és Üzemeltetési
Önkormányzati Társulás kiadása 635 e Ft, a 48o e Ft-os tafialékkal egyiitt,

(2) A költségvetési szervek kiadását előirányzat c§oportok, engedély€zett lét§zám,
kötelező feladatok vonatkozásában a 3. sz. melléklet taít]almazza,

(3) Az Önkormányzat a míiködé§i céIú pénzeszköz átadását államháztaxtáson kívülre
1.790 € Ftban hagyjajóvá. (2. sz. melléklet)

(4) Az intézmények bevételeit é§ kiadásait a 4,sz. melléklet tartalmazza.

4.§ ( 1) Az Önkományzat a20I5. évi személyi állománya 23 fő, m ely nemtaítalmazza a
külön szeüődések alapján biztosítandó közfoglalkoztatási létszáínot,

(2) A személyi juttatás a 3. sz. mellékletben Iészletezettek szelint összesen 61,680 e Ft.
míg a személyi jüttatást terhelő kiadás 16.389 e Ft.

5.§ (l) A Képviseló-testület a középiskolát végzett köztisztviselői illetménykiegészítését
20l5, évben l0 %-ban haíéltozzameg.

(2) A íófoglalkozású közalkalmazottak és munkaválalók részére nettó 7.000.- Ft
értékben az Önkormányzat étkezési utalvlín),t bizíosit azzá,hogy az óvodában étkező
dolgozóink részére ugyanilyen összegben ez meleg étk€zésként is igénybe vehető. A
köaisztviselők részére kérelmüknek megfelelő módon bruttó 200 e Ft éve§ összeget
biztosít béren kívúli j uttatásként,

(3) A Vácszentlászlón állandó lakcimmel rendelkező, a lakást egyedül használó személy
bruttó 4.500 Ftlév hulladekgyíútési díj tánogatiásra jogosult.



6.§

7.§

8.§

9.§

10.§

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételein€k mérlegszerú bemutat ását a 4 , sz.
melléklet, míg a pénzfelhasználási tervet az 5. sz. melléklet taítalmazza.

(1) A Képviselő-testület a bérleti dijakat infláció mértékével növelni rendeli, azzal, hoglr
az emelés kapcsán a hatályos szerződés szerint kell eljámi.

A Képviselő{esület a gazdálkodrissal kapcsolatos hatásköröket nem nlházza áí., az
elemi költ§égvetést a polgrármester hagyjajóvá.

Az Önkormányzat 15.896 € Ft múködési taltalékot képez, míg a WZS csatoma
Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Tfusulás tartaléka 480 e Ft. Többéves
kihatássaljáró feladat nincs, hitel, s kezességvtíllalásból adódó kötelezeűség nem terheli
az Önkományzatot.

(1) Az öníllóan múködő és gazdálkodó, és az önállóan múködő költségvetési §zervek
éves költségvetésiik végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerúségéért, a takaíékosság
érvényesítéséért 

^z 
alap feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetóje felel.

(2) A költségvetési szervnél teryezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az
automatikus költségvetési támogatás növekedését, A kiadási előilritryzatok, amennyiben
a tervezett bevételek nem folynak be,_ n€m teljesíthetők,

(3) A helyi önkormányzati kóltségvetési szerv pénzínaradvlínyát a Képviseló-testiilet
hagyjajóvá.

(4) A Képviselő-testiilet nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját
hatásköú előiÉnyzat módositást hajtsanak végre. A létszám és bérgazdálkodási keletet
be kell tafiani.

A költségvetési szervek, és tfusulások pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteli
Hivatal látja el.

Ez a rendelet a kihirdetést követó napon lép hatályba, azzal,ho1y a 2015. janurí 1, és
jelen rendelet ha|ilybalépés€ között teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe
beépítésre kerültek, aá a Képvi§elő-testüIet jóv.íhagyja.

11,§

12.§

Vácszentlászló, 2015. február 2
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_;HorváthLászló
polgármester

(,^
dr. král László

jegyző

Kihirdetve: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kiffiggesztve: 2015. februrir .4.,.


