Úrhida Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
„Magyarország
helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében és „Az
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja és (2) bekezdése szerint, feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Úrhidai
Közös Önkormányzati Hivatal és az Úrhidai Tündérkert Óvoda.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § Úrhida Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét
Ebből:

357.708 e Ft-ban,

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét

139.255 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét

24.737 e Ft-ban,

c) a közhatalmi bevételek összegét
ebből:
ca) helyi adók
Ft-ban,
cb) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

39.900 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét

38.400 e
1.500 e Ft-ban,
11.613

e

Ft-

ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét
ban,

12.060 e Ft-

f) a kölcsönök összegét

150

e

Ft-

ban,
ebből:
fa) nyújtott kölcsönök visszatérülése
g, előző évi pénzmaradvány igénybevétele
f, Hitel felvét
2.) Kiadási főösszegét
Ebből:

150 e Ft-ban,
153.111 e Ft-ban
1.766 e Ft-ban
357.705 e Ft-ban,

a) a Működési költségvetés összegét
58.188 e Ft-ban,
ebből
aa) személyi juttatások összegét
15.687 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét
3.986 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét
24.318 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét
8.247 e Ft-ban,
ae)ellátottak pénzbeni juttatásai
b) a felújítási költségvetés összegét
ebből
ba) felújítás kiadások összegét
bb) egyéb felújítási kiadások összegét

5.950 e. Ft-ban,
17.000 e Ft-ban,

c) az általános és céltartalék összegét
állapítja meg.

190.185 e Ft-ban,

0 e Ft-ban,
17.000 e Ft-ban,

4. § az önállóan működő Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét
Ebből:

37.419 e Ft-ban,

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét
Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét

37.419e
0

e

Ft-

ban,
2.) Kiadási főösszegét
Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét

37.419 e Ft-ban,
37.419

e

Ft-

ban,
ebből
aa) személyi juttatások összegét
25.179e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

ban,
ac) dologi kiadások összegét

6.624

e

Ft-

5.616

e

Ft-

e

Ft-

ban,
állapítja meg.
5. § az önállóan működő Úrhidai Tündérkert Óvoda 2014. évi költségvetésének
1.) Bevételi főösszegét

67.831

ban,
Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét
Ft-ban,

54.913 e

b) az intézményi működési bevételek összegét

12.918

e

Ft-

2.) Kiadási főösszegét

67.831e

Ft-

67.831e

Ft-

35.689e

Ft-

ban,
ban,
Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét
ban,
ebből
aa) személyi juttatások összegét
ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét
8.836 e Ftban,
ac) dologi kiadás
23.306 e Ft-ban,
állapítja meg.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 1 766 e Ft hiányt mutat, melyből
a) a működési hiány
0 e Ft,
b) a felhalmozási hiány
1 766 e Ft.
7. § (1) Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet
32 főben állapítja meg.
(2) A Képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 8 fő teljes
munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben és 2 fő 8 órás munkatörvénykönyve alá tartozó
személyben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 38.650,- Ft. A Képviselőtestület
létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő. A háziorvosi és asszisztensi tevékenységet
vállalkozóval biztosítja, a védőnői szolgálatot 1 fő 8 órás közalkalmazott látja el. A

Közösségi házban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 1 fő teljes
munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el. Az Önkormányzatnál 1 fő karbantartó,
udvaros munkatörvénykönyve alá tartozó személy kerül foglalkoztatásra. Az Úrhidai
Tündérkert Óvoda létszámkeretét 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalakalmazott
óvónő és 3 fő közalkalmazott konyhai dolgozó.
8. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza
10. § Az Önkormányzat össszevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.
12. § Az év várható bevételei és kiadási előirányzatának teljesüléséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat 2014. évben vállalt kötelező feladatai, önként vállalt és az
államigazgatási feladatait a 6. melléklet tartalmazza.
14. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 7.
melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat 2014. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő
fejlesztési célokat nem határoz meg.
16. § Úrhida Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendeletében meghatározottak szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nem keletkezik 2014. évben
3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
17. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a
Képviselő-testület gyakorolja.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány
finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.
19 § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet
pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.
20. § (1) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat
alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek
kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

21. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi,
Ügyrendi, jogi, etikai, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-tételi,- és Szociális Bizottság
véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.
22. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános
tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik. Az általános tartalék összege 4.000 e Ft.
23. § Úrhida Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.
24. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről
lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és
esetekben lehet.
25. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét.
26. § A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 200.00.- Ft/fő/évben állapítja meg. A közalkalmazotti és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére
cafetéria keretet a köztisztviselők keretében határozza meg.
27. § Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2014. szeptember 15-ig, a háromnegyed
éves helyzetről 2013. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
28. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január
1-jétől kell alkalmazni.

Bognár József
polgármester

Boda Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet kihirdettem 2014. február 6-án.

Boda Zsuzsanna
jegyző

