EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Az
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23.§.-ban meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Egyházashollós Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testületére, a Polgármesterére, a Képviselő-testület szerveire Önkormányzat és költségvetési
szervei által a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyve által foglalkoztatott munkavállalókra.
2. A rendelet pénzügyi tagolása
2. §
(1) A rendelet gazdálkodási egységei címekre tagozódnak. A címek címrendet alkotnak.
(2) A rendelet címrendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat éves bevételei és kiadásai
3. §
(1) 1 Az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 2014. éves költségvetésének bevételi főösszege
40.439 ezer forint.
(2) 2 Az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 2014. éves költségvetésének kiadási főösszege
40.439 ezer forint.
(3) Az önkormányzat 2014. éves költségvetési bevételeinek forrásonkénti és a kiadásainak részletezését az
2. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat éves működési jellegű bevételeit a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat éves kiadásait illetve bevételeit önként vállalt és kötelező feladat szerinti bontásban a
8. sz. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az önkormányzat 2014. éves működési kiadásainak, támogatásainak, pénzeszköz átadásainak
részletezését és az önkormányzat által megállapított létszámkeretet a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
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Módosította a 8/2014(IV.29.) számú rendelet. Hatályos 2014.április 30.
Módosította a 8/2014(IV.29.) számú rendelet. Hatályos 2014.április 30.

(2) A működési célra átadott támogatásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2014. éves felhalmozási kiadásainak a részletezését a rendelet 4. sz. melléklete
tartalmazza.
5. §
(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek következményeiről és közvetett támogatásairól
szóló kimutatást a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
4. Engedélyezett létszám
6. §
(1)
(2)
(3)

Az önkormányzat által munkaviszonyban foglalkoztatható személyek számát e rendelet szabályozza.
A költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a rendelet címenként tartalmazza.
Az engedélyezett létszámkeret:
Könyvtári szolgáltatás:
1 fő
Család és nővédelmi eü. ellátás:
1 fő
Házi segítségnyújtó szolgálat:
1 fő

5. A közös önkormányzati hivatal vonatkozó szabályok
7. §
(1) A köztisztviselői illetményalapot a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetéséről szóló törvény
állapítja meg. Az önkormányzat köztisztviselői számára a képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdése alapján 20%-os illetménykiegészítést állapít meg.
(3) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 7 főben állapítja meg.

6. Likviditás, tartalékképzés
8. §

Az önkormányzat 2014. éves likviditási tervét a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
9. §
Az önkormányzatnak éves tartaléka nincs

7. Előirányzat-felhasználás, -módosítás

10. §

(1) Az önkormányzat 2014. éves előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 6. számú melléklete
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
(3) Az előirányzatok közötti átcsoportosításokat a képviselő-testület által alkotott módosító rendelet
tartalmazza.
11. §
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített
állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási
rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén
december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. Hiány kezelése, többlet felhasználása
12. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a
képviselő-testület dönt.

13. §

(1)
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír
vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2)

A többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(3)
A költségvetési rendeleten kívül egyenként 200.000,- forintot meghaladó kifizetések
kötelezettségvállaláshoz a képviselő-testület előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
9. Polgármester hatáskörei
14. §

(1) A 17. § (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe
utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen
tájékoztatást ad.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen rendeletben előirányzott
pályázati önerők és források biztosítása tekintetében nyilatkozzon a közreműködő hatóságok
irányába.

10. Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1. napjára
visszamenőleges hatállyal alkalmazni kell.
Kelt.: Egyházashollós, 2014. február 05.

Németh Tamás
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

A rendelet az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően kihirdetésre került.
Kelt: Egyházashollós, 2014.február 06.
dr. Takács Ervin
jegyző

1. sz. melléklet
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete Az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendelethez

Cím száma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cím neve:
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása
Az önk.vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladat
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Köztemető fenntartás és működés
Közvilágítás
Önkormányzat elszámolásai
Óvodai nevelés szakmai ellátása
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi eü. gondozás
Szociális étkeztetés
Lakásfenntartásal és lakhatással összefüggő
ellátások
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres szociális segély
Rendszeres gyerm. pénzbeli ellátás
Átmeneti segély
Temetési segély
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Közgyógyellátás
Könyvtári szolgáltatások

5.sz. melléklet
3.oldal
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete Az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatonként eFt-ban

Szakfeladat megnevezése

Közutak, hidak, alagutak fenntartása
Nem lakóingatlan bérbeadása
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
Város- és községgazdálkodási mns. szolgálat
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Önkormányzat elszámolásai
Óvodai nevelés, iskolai felkészítés
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi eü. gondozás
Szociális étkeztetés
Lakásfenntartási tám. normatív alapon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres szociális segély
Rendszeres gyerm. pénzbeli ellátás
Átmeneti segély
Temetési segély
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Közgyógyellátás
Könyvtári szolgáltatások

Bevétel

Kiadás

300,3.152,180,-

5.920,845,180,3.000,-

21.197,1.533,3.075,1.281,-

21,-

5.606,2.500,2.467,1.460,560,850,1.950,116,150,160,21,80-,
2.607,-

6.sz. melléklet eFt-ban
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.06.)
számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014.évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve

2014.év

I.

VII.

VIII.

259

259

259

2.595

1.724 1.724 1.725 1.725

1.725

1.725

1.725

1.725

1.725 1.725 1.725 20.697

Össz bevétel: 7.905 1.982 4.318 1.984 2.515

1.984

1.984 1.984

4.320

1.984 1.984 2.495 35.439

Saját bevétel 6.181

Állami tám.

1.724

II.

III.

IV.

258 2.594

259

V.

790

VI.

Össz kiadás: 2.512 2.512 2.512 2.512 2.512 3.312 3.402

4.513

IX.

X.

XI.

XII. Összesen:

259

259

770 14.242

2.513 3.013 3.613 2.513

35.439

7.sz. melléklet

Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.06.)
számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatai nincsenek.
Az önkormányzat közvetett támogatásai
Az önkormányzat 2014.évre nem tervez közvetett támogatást.

