
MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 1/2014.  (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.20.) önkormányzati 

rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

 

 

Hatályos: 2014-02-21 -tól 

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mihályháza Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről a következőket rendeli el: 
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1 A rendelet hatálya 

 

1. §      A rendelet hatálya Marcalgergelyi Község Önkormányzatára (a továbbiakban: 

önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 
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2 A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2. § (1)            A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

        a)  37 133 ezer forint költségvetési bevétellel, 

        b) 37 133 ezer forint költségvetési kiadással, 

        c)   2 745 ezer Ft hiánnyal, ebből 

        ca) 2 023 ezer forint működési hiánnyal, 

        cb)   722 ezer forint felhalmozási hiánnyal 

állapítja meg. 

 

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket 

és kiadásokat a rendelet1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

 

(3)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 

feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.melléklet részletezi. 

 

(5)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 2 023 ezer forint 

előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 

 

(6)   A felhalmozási hiány külső finanszírozása 722 ezer forint pénzmaradvány igénybevételével 

történik. 
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3 A költségvetés részletezése 

 



3. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

a)     Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként 

a 3. melléklet szerint részletezi. 

b)    A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 

költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a 

közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 4. melléklet szerint 

határozza meg. 
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4 A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

4. § (1)            Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

 

(4)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 

 (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

gyakorolja. 
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5 Az előirányzatok módosítása 

 

5. § (1)            Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 

 

 (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden 

esetben fenntartja magának. 

 

(3)   A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a 

kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 

 

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, június 30. és szeptember 

30. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 

december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 

hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 

kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 

rendelet módosítását. 

 

 (5)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-

testületet tájékoztatja. 

 



 (6)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt 

előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.  
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6 A gazdálkodás szabályai 

 

6. § (1)            A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási 

előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi 

juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden 

esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által meghatározottaknak megfelelően 

rendelkezik. 

 

(3)   Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és 

gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok 

szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. 

 

(4)   Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 

megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. 

 

(5)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a 

mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges 

módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori 

intézményvezetőt terheli. 
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7 ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

7. § (1)            Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a 

költségvetési rendeletébe beillesztette. 

 

Léránt Károlyné sk. dr. Szabadics Zsuzsanna sk. 

polgármester jegyző 
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