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112014. (I.28.) számú rendelete
az önkorm ányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testíilete az iúIanháúartasról sző|ő 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjrán, továbbá figyelembe véve
apérungyi bizottság írásos véleményét a20l4. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja.

1.§Arendelethatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testtiletre és annak bizottságaira terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testiilet az önkormányzat2014. évi költségvetését:

45 672 E Ft Költségvetési bevétellel
l03 269 E Ft Költségvetési kiadással
57 597 E Ft

0 EFt
57 597 E F,t

állapítja meg.

(2) 
^z 

(1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek fonásonkénti, a
költségvetési kiadasok jogcímenkénti megoszLésát önkormanyzati szinten, továbbá
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapjan
hatérozzameg a képviselő-testiilet.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt e\őttányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontasban az 1,2,, ].3,, ].4. mellékletekszerint állapítja meg.

(4) A muködési és felhalmozási bevételek és kiadások előiranyzatai mérlegszení
bemutatását önkormányzati szinten a 2.]. és a 2,2, melléklet rész\e,tezi.

(5) A felhalmozási hiany belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az
előző év költségvetési maradvanyanak igénybevételét rendeli el 11.045 E Ft
összegben.

(6) A további 46.552 E Ft összegú felhalmozási hiany ftnanszírozására az
önkormanyzat hitelfelvételeket terv ez.

A 17.859 E Ft összegu hitel esetében ( Hősök tere, Alkotmrány , Petőfi utca
aszfakozása) a hitel felvételéhez a Kormány hozzájémiása sziikséges, mivel ez a
hitelfelvétel az adott évi saját bevétel 20 %-at (4.023 E Ft ) meghaladó összegű
fej lesztési célú adósságot keletkeáető ügyletrrek minősül.

Költségvetési egyenleggel,
-ebből
működési hiány és

felhalnozási hiány



A Komarom-Esztergom Megyei Önkormanyzattól a 20t4. esztendőben felveendő

kölcsönt felhasználva további 10.109 E Ft összegű hitel felvételére van sziikség a
temetőben járda, urnafal, az I. vi\ágháborus emlékmű és a környezetvédelmi
programakunlizáIásához.

Az önkormányzat által megnyert tátmogaás (KDOP) önrészének hitelből történő

biaosítása további 18.584 E Ft összeg, melyről a Kormanyt tájékoztatni kell.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő_testiilet az önkormanyzat 2014. évi költségvetését részletesen a

következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkorményzat adósságot keletkeáető ügyletekből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezí.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető

ügyletből származő targyévi fizetési kötelezettség megállaprtásáútoz a 4- melléklet

tartalmazza.

(3) Az önkormanyzat 20|4. évi adósságot keletkeáető fejlesztési céljait aZ

5. mell ékl et részleíezi.

(4) Az Önkorményzat költsógvetésében beruhazások kiadásainak beruhazásonkénti
részletezése a 6, melléklet szeÁnt nemleges.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a

7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet

szerint hagyjajóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeii és kiadások önkormanyzati
megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előiényzaíot feladatonként a 9.1.

m e l l é kl e t szerint hatér ozza me g.

(8) Az Önkormanyzat a kiadások között 3.859 E Ft általanos tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormanyzati szintti költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a

könywezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormanyzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testiilet, a
gazdalkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiany csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetöségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
terveáető.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejart esedékességü elismert
tartozásállomanyanak mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti
kiadási előiranyzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, azírányítő szerv a
költségvetési szervhez önkormanyzati biáost j elöl ki.

(6) Kiegészítő tímogatás igényléséről a működőképességet veszélyeáető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, kiilön képviselő-testiileti döntés alapján.
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(7) A finanszirozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormanyzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület
dönt.

(2) A képviselő_testület a jóvahagyott kiadási előiranyzatok közötti átcsoportosítás jogát

500.000 Ft összeghatáng a polgánrrestene rvházza. Egyéb esetekben a képviselŐ-
testíilet a kiadási előtrényzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A képviselő_testiilet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti e|őkényzat-
módosítás, eIőtrényzat-átcsoportosíüís átvezetéseként - az első negyedév
kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének hataridejéig, december 31-ei hatállyal módositja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyulés a hozzájárulások, támogatások
előirányzatut zárohja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testíilet elé kell terjesáeni a költségvetési rendelet
módosítását.

(4) Amennyiben az önkormtínyzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármesteraképviselő-testtiletettájékoztaíja.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A önkormany zati |ttvaáI az évközi e!őirínyzat-módosításokól a jegyző álíal
elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást.vezetni.

(2) Áthmháztartáson kívülre fonas önkormanyzat áItaI történt éíadása kizarőlag
költségvetési előiranyzat rendelkezésre állása esetén lehetséges.

(3) A pétueszközátadás megállapodással, támogatási szerződéssel történhet, melyben
rögzíteni kell a támogatás jogcímét, a támogatás ütemezését, ilietve az áNett
támogatás felhaszrralrásaról való beszámolási kötelezettséget.

(4) ÁUamháztartáson kí\,tili fonas önkormányzat rész&e tör€nő átvételéről a
polgármester dönt, amennyiben az átvett pétueszköz felhasznalásának célja
megállapodásban rögzítésre kertilt és az nem jelent az önkorményzat szétméra
többlet pénzügyi kötelezettségvrállalást, vagy amennyiben annak átvétele az
önkormányzat szátnéra többlet pénzügyi-kötelezettségvállalást nem jelent.
Amennyiben az á|Ianháúartáson kívüli forrás átvétele az önkorminyzat szétrnéra
többlet pénzügyi-kötelezettségvallalást jelent, 100.000 forint értékhatárig a
polgármester, aftilött a képviselő-testiilet dönt.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormanyzat elLetőtzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg,
melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesáéséért ajegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kiatakítasráról a megbízási szerződés útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a fiiggetlenség biztosításaról a jegyző
köteles gondoskodni.
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8. § Záró és veryes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2M4. január 30_án lép hatályba, rendelkezéseit}}l4. januar l-jétŐl

kell alkalmaai.

(2) A rendelet hatálybalépésevel egyidejűleg hatÁlyát veszíti az örrkormányzat 2013,

éü költségvetéséről szóLó 2120|3. (II.28.) önkormányzati rendelet.
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jegző polgármester
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