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szAKÁLy Közsnc öNronvrÁNyzarÁNax
2014.(II.2 0.) ön ko rm á ny zati rendelete
az önkor mányzat 201,4.évi költségvetéséről
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l

Szaká|yközségÖnkormányzatánakKépviselő-testületeaMagyaroszághelyi
önkormányzatairől, szőIő 20IL évi CLXXXIX. törvény 143.§ l4lbek. b) és h.)
pontjában, valamint az áIlanhátúartásről szóló 20Il. évi CXCV. törvény (továbbiakban:
Aht.) 23.§-ban kapott felhatalmazás a|apján, azAlaptörvény 32.cikk lllbek.
f.)pontjában meghatározott feladatkörében eljarva Szakály Község Onkormányzata
2OI4. évi köttségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet)alkotja.

FEJEZET
Ár-,rnr-,ÁNo S RENDELKEZE sEK
I.

A rendelet hatálya

1.§
(1)

A rendelet hatáIya

helyi önkormányzatra, annak képviselő-testiiletére,
bizottságaira, az önkormányzat áIta| fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
a

(2) E rende et rende lkezé s e it a S zakátyi Közö s Önkormány zati Hiv atal vonatko zásáb an
a Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadásáról szőIő Szakály Község
Önkormány zatának 3 l 20 I 4 (II. 1 0 ) s zámú, Dúzs Közs é g Önkormányz atának
Il20t4.(n.04.)számű és Mucsi Község Önkormányzatának I 120I4.(II.05.) szátmű
1

.

.

határozatábanfoglaltakfi gyelembevételévellehetal'kalmazni.

A költségvetés címrendje

2.§
Az Önkormányzat, aSzakályi Közös ÖnkormányzatiHivatal és a Szakályi
Százszorszép Óvoda a2.,3. és 4. szétműmellékletszerint kiilön-kiilön címeket
alkotnak.

A

II. F,EJEZF.T

KÖLTsncvnrns nnvnTELEI ns rrauÁsal

-2Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2014. évi költségvetése

3.§
A képviselő-testiilet az önkorm ányzat

20

1

4. évi

e\őirányzatát
e|őirányzatát
c.) finanszírozásibevételeit
d.) finanszírozásikiadásait
e.) költségvetésénekbevételi fiíösszegét
f.) költségvetésénekkiadási ftiösszegét

a.) költségvetési bevételi
b.) költségvetési kiadási

244494 E Ft-ban
245273 E Ft-ban
4400 E Ft-ban
I42tB Ft-ban
248894 E Ft-ban
248894 E Ft-ban

áIlapitjameg.

4.§
(1)

(2)

A Képviselő-testiilet az önkormányzatz}I4. évi összevont pénzügyi mérlegét

bevételi forrásonként és kiadási jogcímenkénta rendelet I. számú mellékletében
foglaltak szerint határozza meg.
az Önkormányzatbevételi és kiadási főösszegeinek címek,
^Képviselő-testiilet
csoportok, kiemelt előiranyzatok szerinti részleíezéséta 2. számú
előirányzat
m e l l ékl e t b en fo glaltaknak me g fe e ő en hagyj a j őv á.
Az önkorm ány zat kö lts é gveté s ének korclány zati fu nkci ónkénti r é szletezéséta
rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza.
1

(3)

1

A Képviselő-testtilet aSzakályi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási

föösszegeinek címek, előirányzat csoportok, kiemelt előírányzatok szerinti
részletezéséta 3. számú mellékletben fog|altaknak megfelelően hagyja jővá.
(4)

A Képviselő-testület aSzakályi Százszorszép Óvoda bevételi és kiadási

főösszegeinek címek, előiranyzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti
részLetezéséta 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jővá.

(5)A működési és felhalmozási célúbevételeknek és kiadásoknak mérlegét a 5. sz.
m e l l ékl e t

tartatmazza.
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(6)

A Képviselő-testtilet az önkormányzatköltségvetésében szereplő beruházási
kiadások feladatonkénti, célonkéntirészletezéséta 6. számú melléklet szeint
határozza meg.

(7)

A Képviselő-testiilet az önkormányzatköltségvetésében szereplő felújítási kiadások

feladatonkénti, célonkénti rész|etezéséta
(8)

7.

számú melléklet szerint határozza meg.

A Képviselő-testiilet az önkormányzatLétszám-előirányzatát

szervenként a 8. számú melléklet szerint hagyja jővá.

költségvetési

5.§
(1)Az önkormányzat

álta| felvett hitelállomány alaku|ását,lejénat és eszközök

szerint a

9. s zámú mell ékl et tartalmazza.

(6)A Képviselő-testület az önkormányzat2}I4. évitervezett közvetett támogatásait,
valamint lakossági szolgáItatások támogatásait a ]0. számú melléklet szerinthagyja
jóvá.

A köttségvetési többlet felhasználásao

a költségvetési hiány finanszírozásának módja

6.§

(I)Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési

többletet a Képviselő-testület államilag garanciával rende|kező értékpapírvásárlás,

illetvepénzintézetipénzlekötésűtjánhaszrosíthatja.
(2)Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve
pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testiilet a
polgármester hatáskörébe utalj a.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen
tájékoúatást ad.

(3)A (2)bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet
fe

lhasznál

ás áró 1

a képvi s e l ő -te stül

e

t hatátr ozatban dönt.
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@)Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a
j Óvráhagyott bevételi előirényzataikon felüli többletbevételiiket.
A többletbevétel felhasznáIása a sajáthatásköní e\őirényzat módosítás és az
azzal, egyidejűleg történő - képviselő-testiileti - tájékoztatás utan történhet.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előiranyzatáből származő megtakarítást
év közben, továbbá apénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvany jőváhagyását
követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának
megállapításakor számitásba vett Létszám előirányzatvagy a munkaidő alap év
közbeni csökkentéséből származő tartós megtakadtás j óvahagyás nélkiil
illetményemel ésre is felhaszn áLhatő .

(2)§

(I)

önkormányzati gazdáIkodás során az év közben létrejött hirány ftnanszírozási
^z
módja
a hitelfelvétel.

(2)

a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése
^Képviselő-testület
érdekében
maximum évi 10.000e Ft keretösszegű likvid hitel felvételét hagyj a jővá.

(3) Fonásbevonással kapcsolatos hitelkérelmet, valamint a hitelszerződést a

polgármester és a jegyző irja aIá.
(4)

A Képviselő-testület

a források növelése érdekében elrendeli

az értékesítésrekijelölt

ingatlanok, esetleg egyéb vagyonrészek értékesítéséhez
sziikséges intézkedések
megtételét, a pály ézati lehetőségek felkutatását é s igénybevételét.
(5)

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal alra, hogy a hitelek tőke_ és kamatterheit
költségvetésében -a felhalm ozási kiadásokat megelőzően- biztosítj a.

A költségvetést befolyásoló rendelkezések
8.§
A képviselő-testület
meg:

Óvodai

a bruttó étkezésitédtésidíjakat az alábbiak

ellátottak tízőrai
ebéd
uzsonna

61 Ft/nap

20I Ftlnap
6I Ftlnap

szerint áltapítja

teljes

ellátás

323 Ft/nap

-5
tízőrai

Iskolai ellátottak

89
295
84
468

ebéd
uZsonna
teljes ellátás

Ftlnap
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap

660 Ftlnap

Vendég étkeztetéstédtése

III.

FEJEZET

A KöLTsBcvBrns yocnnHAJTÁsÁNnr szABÁLyAI

Az

előir ányzatok felh a sználásá nak szab á lyai
9.§

(I)

(3 )

A,

önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előiranyzatai év
közb en me gválto ztathatő ak.

A képviselő-testület kizárőlagos hatáskörébe tartozika költségvetési rendelet
módosítása.

(3)Ha év közben azOrszággyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési
fejezetyagyelkülönítettállamipénzalapazönkormányzatszámára
pótelőiranyzatotbiáosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni
köteles.

(4)^" önkormányzatképviselő-testülete a jóváhagyottkiemelt előirányzatokon belül a
része\őirányzatoldőI - Az államháúartásról sző|ő törvény végrehajtásárőI szóló
3 68 l 2011 .(XII.3 1 .) Korm. Rendeletben (továbbiakban: Avr.) foglaltak
figyelembevételével - e\őirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(s)AzönkormányzatönáI\őangazdálkodó

költségvetési szerve saját hatáskörben
előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző
előkészitésébena polgármester a képviselő-testi,iletet 30 napon belül tájékoztatni
köteles. A képviselő-testület az önáIlőan gazdálkodó intézmény sajáú. hatáskörben
végrehajtott előirányzat-váItozásai miatt a költségvetési rendeletet legalább
felévenként,de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló
megküldésének külön jogszabáIyban meghatátrozotthatáridejéig, december 31-i
hatáIlyal módosítja.
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(6)

A meghatarozotttarta\ékok előirányzatánakmódosításáról a polgármester
100 ezer forintig sajáthatáskörben intézkedhet, eztmeghaladőanatartalékok

e\őirányzaténakmódosításáról csak a képviselő-testtilet dönthet a költségvetési
rendeletmódosítás során.
(7)

a tartalék átruhánott hatáskörben történő felhasznáIásánől a
^polgármester
rendelet módosításanak részeként, legkésőbb azonban azárszámadás
költségvetési
keretében köteles elszámolni.

A gazdálkodás rendje
10.§

(í) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait
(2)

Az önkormányzat nevében kötelezettséget

a

Közös

ÖnkormányzatiHivatallátla

a polgármester

eI.

vagy azáItala

felhatalm azot| személy vállalhat.
(3)

szóló 20|I.évi CLXXXIX tv. 81.§ (3)
bek. b.) pontjában meghatározottmunkáltatói jogok gyakorlásával összefiiggésben a
jegyző váIlalhatkötelezettséget, melynek ellenjegyzésére a polgármester yagy az

A Magyarországhelyi önkormányzatairől

á|ta|a me gSízott szemé ly

(4)

jo

go

sult.

A

váIasztási eljárásról szőLő 1997. évi C. tv. 2.§-ának hatálya aláártoző válasáások
helyi előkészítésére,lebonyolítására felhasználhatő pénzeszközök feletti
kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás ellenjegyzéséreaz áItala
felhatalm azott személy j o gosult.
11.§

(I) Az önkormányzatköveteléseiről lemondani -behajthatatlankövetelések kivételévelcsak törvényben yagy helyi önkormányzatirendeletben meghatározott esetekben és
módon lehet.
(2)

leírását az á|Ianhánartás számvitel érőI szőIő
4^behajthatatlankövetelések
l 20 13 (I.1 1 ) Korm. Rendeletben me ghatár ozottak fi gyelembe vételévelkell
végrehajtani az éves költségvetési beszámoló elkészítésesorán. A vonatkozó
.

számviteli előírások szerint a behajthatatlankövetelést a mérlegben nem lehet
kimutatni, azt hite\ezési veszte sé gként le kel l írni.
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12.§

gy
a címzett és egyéb állami támogatással megvalósuló beruházások finanszirozása
érdekében f inanszíro zási szer ző dé st kö s sön a Magyar A1 l amkinc stán al,
apáIyázatikiírásokban foglalt nyílatkozatokat megtegye, illetve aláírja,
azilletmények számfejtésével összefiiggő feladatok teljesítésérőlmegállapodást
kössön a Magyar Átlamki.rcstárral, az i\Letményeket terhelő levonások
telj esítéseérdekében fogótőke átadást engedélye zzen.

A Képvi sel ő-testület felhataLmazza

-

-

a polgárme stert, ho

Költségvetési szervek pénzmaradványa
13.§
(1)

A helyi önkormányzatpénzmaradványát

a képviselő-testüIet a zénszámadási

rendelettel hagyja jőv á.
(2)

Az előző évi pénzmaradvány -az e|őző évben vállalt kötelezettségek áthi;ződő

teljesítésévelösszefiiggő kiadások kivételével- a képviselő-testület j őváhagyását
követően hasnáIható fel.

A költségvetés végrehajtásának

ellenő rzése

14.§
(|) Az önkormányzatvezetője köteles gondoskodni a saját és ahozzátar:toző
önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszerv ezésérő|.
(2)

ellenőrzés és belső kontrollrendszer működése ,hja\akttása során a, Á,tt. eg^belső
70. §_ában, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 37012011.(XII.3 1.) Korm. Rendeletben foglalt rendelkezések
betartásával kell elj árni.
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Önkormá nyzati biztos kirendelése
15.§
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon tuli elismert
taftozásáIlományának mértékeeléri az év es eredeti kiadási eLőir ányzatának I lYo,át,
vagy a 150 millió forintot, és etartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá
szorítani, akkor a képviselő-testiilet a költségvetési szervnél, azAht. 71. § (2)-(3)
bekezdésében foglalt hatáskönel rendelkező önko rmány zati biztost j elöl ki.
(2)

Az önkormányzatibiztos kirendelésétaz

(1) bekezdésben meghatározott mértékű

elismert tartozásáIlomány eléréseesetén a képviselő-testületnél a polgármester
kezdeményezi.

lfrr szlM

Iv. FEJEZET
Es nnncnznÁr_,xooÁs
16.§

(1)

A közalkalmazottak

(2)

.számű mellékletében meghatározott illetménytábla szerínti alapilletménynél
^Kjt.
magasabb alapilletmény munk áItatői hatáskörben történő megállap ítására -a
munkáltatói jog gyakorlój ánakdöntése szerint- legfeljebb a20I3. évi
költségvetésben erre a célrarendelkezésre álló keret hasznáIható fel.

garantáIt illetményétbesorolásuktól fiiggően a

szóló l992.évi XXXIII. Törvényben (továbbiakban:
közalkalmazottakjogáI\ásárőI
Kj t. ) fo glaltak alapul vételévelkell me gh atár oni.
A pedagógus fokozatokhoz tartoző garantá|t illetményt anemzeti köznevelésről
szóló z}ILévi CXC törvény szerint kell meghatározri.
1

17.§
(

1

)

sávis elők illetményére, e gyéb j uttatásai ra a közszolgálati ti sztvisel ők
jogáI\ásáról szóló 20IL évi CXCIX. Törvényben, a Képviselő-testiilet A
polgármesteri hivatalban foglalkoáatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti
és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló

A

közt

i

I612004.(XII.31.) számú rendeletében, és aSzakályi Közös

ÖnkormányzatiHivata|
kőztiszwiselőinekKözszolgálatiSzabályzatábanfoglaltakazirányadők.
(2)Illetményemelésre 2013. évben az elömeneteli rendszerből adódóan, jegyzői
hatáskörben, illetve személyi illetmény megállapitása esetén kerülhet sor a
j őv áhagyott e őirany zat b etartásáv al.
1
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v.FEJEZET
VEGYES BS ZÁnÓ REI\DELKEZESEK
18. §

(4)A Képviselő-testület

elfogadásáigaz átmeneti
időszakban tettintézkedéseit -a bevétel beszedése, a20I4. évi költségvetési
e\őirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésérőlszóló beszámolójátelfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe
beépítésrekerültek.

(5)Ez

a polgármester által arendelet

a rendelet kihirdetést követő

3. napon lép hatályba.

polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve:2014. február 20.

