
 

 

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2015.(II.27.) 
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
 
 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 
önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Csorvás Város Önkormányzatára, az önkormányzat 
költségvetési szerveire a rendelet 1. mellékletében meghatározott címrend szerint. 

 
 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2015. évi 
     a.) kiadási főösszegét      636.985 ezer forintban, 
     b.) bevételi főösszegét      636.985 ezer forintban,  

állapítja meg. 
 

3. § (1) Az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
     (2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeinek címek, alcímek, előirányzat-csoportok és 
 kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
          
     (3) Az önkormányzat intézményenkénti kiadásainak címek, alcímek, előirányzat-csoportok és 
 kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 
 

 (4) A Csorvás Város Önkormányzata bevételeinek feladatonkénti részletezését a rendelet 5., a 
  kiadásainak feladatonkénti meghatározását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.  
   
 (5) A Polgármesteri Hivatal kiadásainak feladatonkénti kimutatását a 7. melléklet tartalmazza. 
    

(6) Az Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti kimutatását  a rendelet 
 8. melléklete tartalmazza. 

 
     (7) Az Egyesített Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti részletezését 
 a rendelet 9. melléklete tartalmazza. 
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     (8) A Csorvás Város Önkormányzata pénzeszközátadásainak megoszlását a rendelet 10.  

 melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza még a közvetett támogatásokat is. 
 

(9) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait –  
 tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a rendelet 11. melléklete. 

 
4. § Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési 
intézmények létszámát, valamint Csorvás Város Önkormányzat költségvetésében szereplő 
képviselő-testületi tagi, továbbá a Képviselő-testület bizottságainak nem települési képviselő 
tagjai együttes létszámát 2015. évre 113 főben határozza meg, míg a közfoglalkoztatottak száma 
31  fő, a rendelet 12. mellékletében foglalt részletezés szerint.  
 
5. § Csorvás Város Önkormányzatának hosszú távú, több évre kiható kötelezettségvállalását a 13. 
melléklet tartalmazza. 
 
6. § Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi várható bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a 
kiadási főösszeget tekintve a 14. mellékletben foglaltak alapján 636.985 ezer Ft-tal határozza meg. 

  
7. § Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi várható bevételek és 
kiadások teljesítéséről készített likviditási tervet a 15. melléklet tartalmazza. 
 
 

 
Záró rendelkezések 

 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01. 
napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2014. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
 
 
 

 
Baráth Lajos      Dr.Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
polgármester        jegyző 
 
 

 
Kihirdetve: 2015. február 27-én 

 
 
 


