HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014. (II.05.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hort 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 a következőket rendeli el:

1.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat képviselő-testületére, annak költségvetési
szerveire.

2.§.
A költségvetés címrendje
(1) Az Államháztartásról szóló törvény alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét
a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal, mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a
polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- és
községgazdálkodási feladatok.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi igazgatási feladatának kiadását,
bevételét a szakmai alaptevékenységtől elkülönítetten, az alaptevékenységnek megfelelő
pénzügyi igazgatási szakfeladaton kell elszámolnia.
(4) A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet az önállóan működő költségvetési
szervekkel - a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás szerint a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és
irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a
pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.

3. § .

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi
költségvetését
536.194 E Ft folyó bevétellel
536.194 E Ft kiadással
fogadja el.
(2) Az önkormányzat az intézmények támogatására 2014. évben 79.750 E Ft támogatását kap,
melyet 119.053 E Ft-tal kiegészítve 198.803 E Ft támogatást nyújt az intézményeknek, melyet
önkormányzati és intézményi szinten is terveznünk kell.
(3) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete, a bevételek forrásonkénti bemutatását intézményi
bontásban a rendelet 3. számú melléklete, a kiadások jogcímenkénti bontását
intézményenkénti megoszlásban a rendelet 2. számú melléklete alapján határozza meg a
Képviselő-testület. A statisztikai átlagos állományi létszámot a 4. számú melléklet
tartalmazza.
(4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 5. számú mellékletek tartalmazzák.
4. §
(1) A tartalék felhasználás feladatonkénti kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A tartalék – szükség esetén –az egyéb működési kiadásokra, valamint az intézményi
karbantartási, felújítási és eszközbeszerzés fedezetére szolgál.
(3) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület által meghatározott fejlesztési
célok figyelembe vételével a polgármester gyakorolja.
(4) A tartalék feletti rendelkezés jogát a főösszeg megváltoztatása nélkül 5M Ft erejéig a
polgármester, 1M Ft erejéig az alpolgármester gyakorolja. Az előirányzat felhasználásáról a
polgármester a Képviselő-testületet a beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatja.

5. §
A Képviselő-testület a civil és egyéb szervezeteknek átadott támogatásokat a 6. számú
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az önkormányzat jelen költségvetési rendeletében elfogadott bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 M
Ft éves összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás
között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében
végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról, valamint a (2) bekezdés szerinti
átcsoportosításról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználása, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei által végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként dönt.
7. §.
(1) Amennyiben az önkormányzati intézmények működése, valamint a fejlesztési feladatok
végrehajtása szükségessé teszi, úgy a Képviselő-testület a polgármester javaslata alapján, a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetértésével a számlavezető pénzintézettől rövid lejáratú
hitelt igényelhet, illetve a meglévő hitelkeret felemelését kezdeményezheti.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő
következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

8. §.
A költségvetés végrehajtása, ellenőrzése
(1) Az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a
gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az
alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított
önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból
biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul
teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga
után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett
bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek, szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre
juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával
nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat
ellátása költségvetési többlet-támogatást igényel.
(6) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a
polgármesteri hivatal a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján köteles ellenőrizni, az éves
ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a
zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
9. §.
Záró és egyéb rendelkezések
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Hort, 2014. február 5.

Kerek Oszkár
polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet kihirdetve: 2014. február 5.
Hort, 2014. február 5.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

