
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015(V.29.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

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

bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

Rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és 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 

 

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése 

 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 

pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételeinek 

forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(3) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket kötelezően ellátandó és önként 

vállalt feladatonként részletezve a 2.a. melléklet szerint határozza meg. 

 

(4) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervre a 2.b. 

melléklet szerint hagyja jóvá.   



 

 

(5) Az önkormányzatot megillető állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 

3. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait kötelezően 

ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve a 

képviselőtestület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

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

szerint határozza meg.   

 

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

átadásait az 5. melléklet szerint, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet szerint 

hagyja jóvá.  

 

 

(4) Az önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. 

mellékletnek megfelelően fogadja el.  

 

4. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tájékoztató 

jelleggel, mérlegszerűen a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.  

 

 

5. § (1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 

27 főben állapítja meg.  

 

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 21 főben állapítja meg. 

 

6. § Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.  



 

Záró rendelkezések 

 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést 

követ 5. napon hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti Nagykarácsony 

Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 11.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Nagykarácsony, 2015. április 28. 

 

 

Müller Miklós              Szabóné Nyigrényi Judit 

polgármester                                       jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve 2015. május 29. 

 

 

                                          Szabóné Nyigrényi Judit 

                                                       jegyző  


























