
Somtój enő Község Önkormán yzata Képviselőtestületének
112014. (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkorm ányzat 201,4. évi költségvetéséről

Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselőtesttilete (a továbbiakban: képviselő-testiilet)
az Aíaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghattnozott eredeti jogalkotói hatásköréberl, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljarva a követke-
zőketrendeli el:

I. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § A képviseló-testület a20I4. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételifcíösszegét
b) kiadási főösszegét

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg ftszletezését az 2. melléklet tartal-
mazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási foösszeget költségvetési szervenként, ezen belül
kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előbányzatokat felújításonként, aberútázási elő_
irányzatokatberuházásonkéntrészIetezvea3.melléklettartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok targyévi tewadatut, az
előző év várhatő és az aá megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő harom
év keretszám ait tartalmazó költségvetési mérle get az 1 . melléklet tarta\mazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszám-előirényzatanak, továbbá aközfoglalkoúatottak éves
l étszám- e l ő k élny zaténak me go szl ás át a 7. me 1l éklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzatfelhasználási tervet a 8. mellékIettartalmazza.

24.613 ezer forintban,
24.613 ezer forintban

24.613 ezer forintban;

24.613 ezer forintban,

8.952 ezer forintban,

164I ezet forintban,
6.500 ezer forintban,
6.520 ezer forintban,
1000 ezer forintban;

0 ezer forintban;

0 ezer forintban,

0 ezet forintban,
0 ezet forintban;

3. § (1) A képviselő-testiilet

a) az önkorményzat működési célú bevételeit

b) az önkormányzatműködési célú kiadásait
ebből:
ba) a személyi juttatásokat
bb) a munkaadókat terhelő jarulékok és szociális

hozzáj arulási adó összegét
bc) a dologi kiadásokat
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait

be) az egyéb működési célú kiadásokat

c) az önkorm ány zat felbalmozás i c é lú b evétel eit

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait
ebből:

da) a beruhazások összegét
db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat
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e) az éves létszám-előirényzatot
ebből:
fa) a költsógvetési szervek éves létszám -előirányzatát
fb) a kö zfo glalko ztatof tak éve s létszám- elő:n; ány zatát

10 foben,

1 fbben,
9 foben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járő feladatot nem tetvez.

(3) A MagYarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXC1V. törvény (a továbbiakban:
Stabilitási tÖrvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügytetei eredménye ző fej-
lesztést az önkormányzat2}L4. évi költségvetésében nem teryez,

{4) 
^z 

Önkormrányzatnak a Stabilitási törvény 3, § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeáető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(5) Az adósságot keletkeáető ügyletekhez tőrténő hozzájarulás részletes szabályairól szóló
35312011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormfulyzati saját
bevétel 2014. évben tewezettösszege 5.068 e Ft.

4.§ (1) Az Önkormányzathitelállomárrnyal2}ll. január 1. napjtín nem rendelkezik.

(2) AmennYiben az_Önkotmányzat teljesített bevételei nem fedezik atervezett, illetőleg létrejött
kiadást, ÍgY a szátmlavezető péttzintézetnél,,likvid hitel" címén hitel vehető fei, amelye ttárgyég
december 3l-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése azönkormrányzat költségvetését ter_
heli

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-teshilet dönt.

(4) A kéPviselŐ-testiilet felhatalmazza a polgármestert, ltogy az átmenetileg szabad,pénzeszkö_
zöket betétként lekösse.

II. rész

A költs égvetési tartal ék előirány zatai

5, § (1) A tartalék az évközitöbbletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására
szolgál.

(2) 
^ 

kóPviselŐ-testíilet a tartalékkal való rendelket{s.iogát évi 200 ezerFt összeghatárig a pol_
gármesferre átruházza, ezzel egyidejűleg előbényza:*rnóáosítást is elrendel. A hatáskör gyakor_
lásáról a Polgármester a képviselő-testtilet soron iclvetkező rendes ülésén beszámol,

III. rész

Előir ányzat m ó d os ítás a h elyi önko rmán y zatnál

6, § (1) A kéPviselŐ-testiilet által jővahagyott bevételek és kiadások módositásaról, a kiadásielőirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Q) A kéPviselŐ-testtilet - az első negyedév kivételóvel - negyedévenként, de legkésőbb az éveskÖltségvetési besztimotó elkészítésének^hataridejéig, d...mÜár 31_ei hatályal Áoaosida a költ_ségvetési rendeletét. Ha év közben az OrczággyűlJs a költségvetési támogatások e1őirányzatut
zérolja, azokat csÖkkenti, tÖrli, az intézkedés Éhi.o.terot követően haladektalanul a képviselő_
testület elé kell terjesáeni a költségvetési rendelet módosítását.



7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az áIlanÁártartás információs rendszere
keretébenadatszolgáItatástkellteljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

(3) A polgármester az önkormínyzat gazdáIkodásanak első felévi helyzet&őI szeptember 15-ig,
háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a
képviselŐ-testületet. A tájékoúatás tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében
megjelenő előirényzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

(4) A jegyző á|tal elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármes-
ter október 31-ig benffitja a képviselő-testtiletnek.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodásn
az ö nkorm ány zati alkalmazottak e gyéb tám o gatás a

8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatáú.kizérőlaga képviselő-testiilet módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testtilet a személyi jöve-
delemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatánozottak szerinti kedvezményes
adózásű Erzsébet utalvanyt biztosít.

(2) A közfoglalkoáatottak esetében az (I) bekezdésben binosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormínyzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkción-
ként kell megállapítani, afedezetét megtervezni és biztosítani.

V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szewezési feladatok lebonyolítását a
Somlóvásárhelyi Közös ÖnkonnanyzatiHivatalvégzi, melyhez külső szakmai szerv közremű-
ködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény haíá|ya alátartozó önkormányzatiberuhénásta aközbeszerzésekről
szőlő 2011. évi CV[I. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatáIya alá nem tartoző, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó
építé s i b eruhénás, felúj ítás me grende l é s e e s etén ar aj anlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartoző, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó
átubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén araj ánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlarrok felújításainál, beruházásainál a múszaki ellenőri feladatok
elléíásan külső szakemberek felkérhetők.
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VI. rész

A társ adalmi önszerv ező dő közö s s égek önkormán y zati támo gatása

11. § (1) A képviselő-testület a tarsadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együtte-
sek, klubok, alapítvényok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) Apolitikai pártok részérepétzbeli és egyéb önkormányzatitánogatás nem nyujtható,

(3) A támogatás nyujtásanak részletes szabályatt az állanűáfiartáson kívüli pénzeszköz átadás-
átvételről szőIő 10 12013. (XI.s.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. rész

Az önkorm ányzat gazdálko dás ával kap cs o latos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testiilet az önkormínyzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasáást, tész-
letÍizetést engedélyeáet, azonban ez nem veszélyezteíheti azönkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabadpétueszközét sem kamattal, sem
kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. rósz

Az éves költségvetésí beszámolóra vonatkoző szabályok

14. § (1) A jegyző á|tal e|készitett zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési
évet követő 4.hőnap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testiilet elé.

(2) A képviselő-testtilet a zéttszámadásról rendeletet alkot.

15. § (1) Az önkorményzat a költségvetési maradványán az éves elemi költségvetési beszámoló
készítésekor állapítj a meg.

(2) Amennyiben a teívezetl költségvetési maradvanyhoz képest eltérés mutatkozik, a költségve-
tési rendeletet módosítani kell.

IX. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzatnáI betöltetlen álláshely 2014.janutár 1. napján nincs.

(2) Az önkormarryzatnál tartósan üres álláshely 2014. januu 1. napjan nincs.

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási ren_
deletei, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szőlő 2013. évi CCX)C(.
törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014, január L

napj ától kell alkalmazni.
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(2) E rendelet hatálybalépésével Somlójenő Község Önkormanyzata Képviselőtestiiletének az
Önkormanyzat2}I2. évi költségvetésének végrehajtás fuől, (ZátszÁmadás) szóló 5t21t3.ov.29j
ö nkormányzati rende le te hatáIy át ve sái.

Uü^^ ú-.^*J
Nemes Ferencné Szlottáné T

polgármester

A rendelet kihirdetésének időpontj a:

2014. február 14.

szlottáné Tu


