Márkó Község Önkormányzata képviselő testületének
2/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi pénzügyi
tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzati hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed
ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
157 728 E Ft
157 728 E Ft
0 E Ft
138 694 E Ft
19 034 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási összeggel

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként, a rendelet
B1-B8 költségvetési bevételek című melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a
rendelet K1-K8 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az Önkormányzat jelenleg nincs adósság állománya, 2014-ben sem tervez
finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
(5) Az önkormányzatnak csak kötelező feladatai vannak.
(6) A költségvetés egyensúlya érdekében a képviselő-testület az előző évek
költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése
3. § (1)
Az önkormányzatnak adósságot
kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

keletkeztető

ügyletekből

és
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(2) Az önkormányzat képviselő testülete 2014. évben adósságot keletkeztető fejlesztési
célokat nem tervezett.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a K1-K8., költségvetési kiadások táblázat 75. és 80.
sorai tartalmazzák.
(4) EU-s támogatással megvalósuló program 2014-ben nincs az Önkormányzatnál.
(5

A 2. § (1) (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám
előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként a költségvetési szervek elemi költségvetés garnitúrája szerint
határozza meg.

(6) Az önkormányzat általános tartalékot nem képez.

A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetés eredményes végrehajtása érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének
lehetőségeit.
(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(3) Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek 30 napot meghaladó adósság
állománya nincs.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben
módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(3) 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.
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 feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított
előirányzatok takarékos felhasználását.

2

(3) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat és az intézmények esetében a jegyző a
felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.
Átmeneti gazdálkodás

8.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015.
éviköltségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az önkormányzat
bevételeit folytatólagosan beszedje, és kiadásait fedezze, melyről köteles a képviselőtestületnek beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben adott felhatalmazás az önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendeletének hatályba lépéséig tart.
(1) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Márkó
Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati
rendeletét.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Márkó, 2014. február 3.

Hartmann Antal
polgármester

Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Márkó, 2014. február 4.
Láng Zsanett
jegyző
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