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Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 
 
1.§A 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi  

a) bevételi főösszeget 665.920 ezer forintban,  
b) kiadási főösszeget 665.920 ezer forintban  
határozza meg az 1 sz. melléklet szerint.  
 

2.§ Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Az általános tartalék összege 17.693 ezer forint. (1. sz. melléklet). 

Az általános tartalék összegéből 1.604 ezer forint a polgármester saját hatáskörű 
felhasználására áll rendelkezésre.  
 

3.§Az Ör. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 123.056 ezer forint, melyből 

személyi kiadások 81.239 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 23.007 ezer Ft, dologi 
kiadások 16.710 ezer Ft,felhalmozási kiadások 2.100 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. melléklet 
tartalmaz. 

(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a 6. sz.melléklet alapján 50 ezer forint, 
pénzeszköz átvétel összege: 10 ezer Ft (9.sz. melléklet) 

 
4. § Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 387.328 ezer forint, melyből 

személyi kiadások 46.747 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 12.345 ezer Ft, dologi 
kiadások 188.025 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 51.598 ezer forint, a felújítási 
kiadások 9.534 eFt, felhalmozási kiadások 72.481 ezer Ft,melyet a 1-3. sz. mellékletek 
tartalmaz. 

(2) Az Önkormányzatintézményi bevétele a 6. sz.melléklet alapján 11.529 ezer forint. 
A helyi adók, pótlékok bevétele 168.200 ezer forint, az átengedett központi adók 
összege 9.000 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a.  (7. sz. melléklet) 
A felhalmozási bevétel 8.531 ezer Ft, a költségvetési támogatás 297.924 ezer Ft (8. 
számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 22.994 ezer Ft.(9.sz. melléklet) 

(3) A 2014. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 137.595 Ft. Ebből 2015. évi 
önkormányzati feladatok ellátására 18.902 ezer forint kerül felhalmozási célú 
felhasználásra, 118.693 ezer forint pedig működési célú felhasználásra 

 
5.§ Az Ör. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 
2010. december 14.-én hozott 300/2010.(XII.14.) számú határozata alapján a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 25/2013 (XII. 19.)önkormányzati 
rendelete 20. § (4) bekezdésében, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.)önkormányzati 
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rendelet 12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az iskolakezdési támogatás mértékét 
a 2015. évi költségvetési rendeletében 10.000,- Ft/tanuló összegben határozza meg.  

(2) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 25/2013 (XII. 
19.)önkormányzati rendeletének 28. § (4) bekezdésében, valaminta pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 
(II.26.)önkormányzati rendelet 18. §  (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi 
térítési díj: 406 Ft + ÁFA. 

 
6.§ Az Ör. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Ha az önkormányzati intézmény határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, az 
éves beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, az információjelentési, további az 
egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás 
folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a Polgármester a 
működését felfüggesztheti. Az így elmaradó támogatás az információszolgáltatást 
követően az év hátralévő részében, havonta egyenlő részletekben illeti meg az 
intézményt. 

 
7.§ Az Ör. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 
 - 58 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 
 - 58 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 
  - ebből 3 fő közfoglalkoztatott (átlaglétszámban) 
 
8.§ Az Ör. 18. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az költségvetési szervek vezetőit e 

rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Cserszegtomaj 
Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtására. 

(2) Adósságrendezési eljárás megindítását az önkormányzat, továbbá annak hitelezője az 
1996. évi "A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról" szóló XXV. törvény 
alapján kezdeményezheti. 

 
(3) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadási rendeletben az 

Önkormányzat a vagyonleltárt a következő bontás szerint állapítja meg:  
- 2015. január 1-i nyitóadatok,  
- 2015. évközi változások,  
- 2015. december 31-i záró adatok, valamint  
- immateriális javak,  
- ingatlanok,  
- tárgyi eszközök,  
- járművek,  
- folyamatban lévő beruházások,  
- értékpapírok. 

 
9. § Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 

Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul 
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Az Ör. 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul 

 
10.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. 
január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2015. június 24. 
 
 
 
Bartha Gáborsk.       dr.Milus Lajossk. 
polgármester        jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2015. június 25. 
 
 
dr.Milus Lajossk. 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


