
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014(II.11.) 

önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 

23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§. (1) A rendelet kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében 

szereplő költségvetési szerveire. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Közös 

Önkormányzati Hivatal   

b) önállóan működő költségvetési szerv:Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 

 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg 

 

2.§ (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, 

illetve a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 151 500 ezer forintban állapítja meg a 

rendelet 1. számú melléklete szerint. 

 

(2) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a 

tárgyévi költségvetési kiadások összegét 151 500 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. 

számú melléklete szerint. 

 

Költségvetési bevételek 



 

3.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételi előirányzatait, 

bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. számú melléklet szerinti részletezettségben állapítja 

meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kötelezően ellátandó és önként vállalt 

feladatonként részletezve a 2.a. számú melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervre a 2.b. számú melléklet 

szerint tartalmazza. 

 

(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

Költségvetési kiadások 

 

4.§. (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait kötelezően ellátandó, önként 

vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve a képviselőtestület az 4. számú melléklet 

szerint fogadja el.  

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervre a 4.a. melléklet szerint 

fogadja el.  

 

(3) Az önkormányzat 2014. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszköz-átadásait a 

5. számú, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.  

 

 

 

5.§. Az önkormányzat felújítási kiadást a 2014. évben nem tervez. A beruházási és felhalmozási 

kiadásait feladatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.  



 

6.§. Az önkormányzat a 2014. költségvetési évben 4.500 eFt tartalékot képez. 

 

7.§. A képviselőtestület a 2014. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint fogadja el. 

 

Költségvetési létszámkeret, egyéb tájékoztató adatok 

 

8.§. (1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét a képviselő-testület 27 főben állapítja meg. 

Az intézményi létszámkeretet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 17 főben állapítja meg. 

 

9.§. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, 

mérlegszerűen a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

10.§. A képviselő-testület a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez. Az 

önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománya 0 Ft. Az adósságot keletkeztető éves fizetési 

kötelezettségvállalás felső határát a 11. számú melléklet mutatja be. 

 

A költségvetés készítésére, végrehajtására, módosítására és egyéb gazdálkodásra 

vonatkozó szabályok 

11.§. (1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó 

jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények, és feltételek 

érvényesítésével kell működni és gazdálkodni.  

 

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a jóváhagyott kiadások 

teljesítésére.  

 



12.§. (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 13.§. (1)-

(3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.  

 

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetés elkészítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a 

képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja. 

A képviselő-testület évente legalább három alkalommal, a III. negyedévben az I. félévi 

gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben III. negyedéves beszámolóval, valamint 

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i 

hatállyal – módosítja rendeletét. 

 

13.§. (1) A költségvetési szerv a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait 

saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre. 

 

(2) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit saját hatáskörben 

felhasználhatja.  

 

(3) A (2) alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv működési és felhalmozási 

bevételeinek kiemelt eredeti előirányzatát meghaladó, pénzügyileg teljesült összege. 

 

(4) A képviselő-testület a rendeletet 12.§. (2) bekezdése szerint hagyja jóvá a költségvetési 

szerv saját hatáskörében végrehajtott módosításait. 

 

(5) A polgármester 500.000.-Ft összeghatárig dönt a költségvetési forrásfelhasználásról, 

döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

14.§. (1) A Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi 

illetményalapja 38.650 forint. 

 

(2) A képviselő-testület a cafeteria-keret éves összegét 2.400.000 forintban határozza meg, 

mely magában foglalja annak közterheit. 



 

Folyószámlahitel 

 

15.§. (1) Az évközben felmerülő likviditási probléma fedezetét a számlavezető pénzintézetnél 

igényelt folyószámlahitel – likviditási hitel - biztosítja. 

 

(2) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel 

folyószámlahitel felvételére a szerződéskötést kezdeményezze. 

 

(3) A hitel és járulékainak biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. 

 

(4) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert és a jegyzőt a folyószámlahitel szerződés 

aláírására. 

 

Pénzellátási szabályok 

 

16.§. Az önkormányzat a költségvetési szerv részére az intézményfinanszírozásra elfogadott 

összegét szükség szerint havonta, de legkevesebb 1/12 részét tárgyhót megelőző hónap 28-áig 

a költségvetési szerv bankszámlájára átvezeti, biztosítva ezzel működőképességét. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

17.§. Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az 

intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan 

részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal 

készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források alátámasztó leltározását 

elegendő kétévente végrehajtani. 

 

18.§. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 

1-től kell alkalmazni. 



 

Nagykarácsony, 2014.január 28. 

 

 

                            Scheier Zsolt                                                  Szabóné Nyigrényi Judit 

                            polgármester                                                              jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

2013.február 11. 

 

Szabóné Nyigrényi Judit 

            jegyző 
































