Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.15.) önkormányzati
rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.)
Önkormányzati rendelet módosításáról
Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§
rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:
1.§ Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,, 2. §
(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi
Bevételi főösszegét: 1.518.280eFt-ban
Kiadási főösszegét: 1.518.280eFt-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételi
főösszegét 1.288.256eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 648.250eFt-ban
eFt
aa)
ab)
aba)
abb)
abc)

Önkormányzatok működési támogatása (állami)
Működési célú támogatások, visszatérülések
TB alaptól
helyi önkormányzattól
térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén
belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből
fejezeti kezelésű előirányzatból
elkülönült állami pénzalaptól
kölcsön visszatérülés, egyéb
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (intézményi)

abd)
abe)
abf)
ac)
ad)
ae) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
af)
Egyéb bevételek

278.430
118.993
8.578
3.500
0
450
106.425
40
172.497
71.525
6.805

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 640.006eFt-ban
eFt
ba) Felhalmozási célú támogatások
bb) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

635.906
4.100
0

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeiből a
eFt
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit
1.284.756
b) Önként vállalt feladatok bevételeit
3.500
állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadási
főösszegét 1.509.925eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 838.422eFt-ban
eFt
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
aea)
aeb)
aec)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás

aeca)
aecb)
aecc)

Non-profit szervezetnek
vállalkozásnak
társulásnak

318.417
75.402
376.717
43.070
24.816
11.000
1.153
12.663
8.223
4.000
440

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 671.503eFt-ban
eFt
ba)
bb)
bc)
bca)
bcb)
bcc)

Beruházások
Felújítások

548.435

Egyéb felhalmozási kiadások
visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

123.068

egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás
önkormányzatnak
háztartásoknak
non-profit szervezetnek

74.369
46.828
42.078
4.750

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásaiból a
eFt
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait
1.473.905
b) Önként vállalt feladatok kiadásait
36.020
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1.melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. mellékletek címenkénti és feladatonkénti bontásba tartalmazzák az Önkormányzat
mérlegét.
(8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (2) és (4) bekezdésben
megállapított bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 5.-9. mellékletek tartalmazzák.”
2. § A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a hiány
összegét 221.669eFt összegben állapítja meg.

a)

b.)

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli
bevételek:
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célra:
130.843eFt
Felhalmozási célra:
99.181eFt
Összesen:
230.024eFt
Hitel:
0 eFt
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, belső finanszírozásra
szolgáló pénzforgalom nélküli kiadás: 8.355eFt

c.)

Bevétel mindösszesen = Költségvetési bevétel +pénzmaradvány = 1.518.280eFt
Kiadás mindösszesen = Költségvetési kiadás +finanszírozási kiadás =
1.518.280eFt”
3.§ (1) A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe 1-10. mellékletek lépnek.
(2) A Rendelet 12. melléklet helyébe 11. melléklet lép.
(3) A Rendelet 13. melléklet helyébe 12. melléklet lép.
(4) A Rendelet 15. melléklet helyébe 13. melléklet lép.
(5) A Rendelet 16. melléklet helyébe 14. melléklet lép.
(6) A Rendelet 18. melléklet helyébe 15. melléklet lép.
4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. október 30.
napjától alkalmazni kell. E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Záradék:
A Rendelet 2015. december 15. napján kihirdetésre került.

Dr. Keresztesi Tímea

Farkas Szilárd
polgármester

