FÜLÓP KÓZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I<liPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK
2/2014. ([I.0 4.) KT. szánrú íendelete
az önkornlínyzat 2014. évi költségveté§éről

Fülöp Kőzség Ónkormányzat Képvise]ó-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskóIében,
az AlaptőNény 32, cikk (1) bekezdés f,) pon!ában meghatározott feladatkórében
eljárva a következőket

rendeli el]

A rendelet hatálya
1.§.

(1)

A

rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatla
költ§égvetési szervére, a Fülöpi ovodára.

és az irányitása alá Ánoző

A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
(1) A képviselő-testúlet az őnkormányzat 2013. évi költségvetését:
802.570 ezer
808.768 ezer
ó.198 ezer

-

forint Költségveté§i bevétellel
forint Költségvetési kiadá§§al
forint Költségvetési egyenleggel,
hiánnyal,

összesen 808.768 ezer forint költ§égvetési főö§§zeggel

állapítja meg.

(2) A kö]tségvetési hiány ósszegébő1 676 ezer forint múködési, 5,552 ezeí forint
lelnalmozasi hiar1

(3) Az (1) bekezdésben megállapitott költségvetési bevételek forrásonkénti,

a

kőltségvetési kiadások jogcimenkénti megoszlását ónkoinányzati és intezményi
szinten és összevontan, továbbá a finanszírozási bevételeket a rendelet 1/a, 1fu és
l/c. kiadásokat az lld. 1le, Ilf a számú fuellékleíealapJál,| hatáfozza íneg a
képviselő-testtilet

(4)

A

működési és felhalmozási bevételek és kiadások elóirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkolmányzati és intézrnényisz:Lnten a.2/.l, 2,ú, 2lc. számú nelléklet
részletezi.

(5)

A költségvetési bevételek és kóltségvetesi kiadások előirárryzat c§oportok, kiemelt
előirányzatok és azon beltil kötelezó feladatok, öniént íállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az lta-c számú mellékletek
részletezjk.

a működési és fe]halmozási hián},t belső forrásból kivánja
(6)
' ' A képviselőtestület
finanizirozni, amelynek érdekében az előző év költségvetési maradványának
igénybevételétIendeli el

A költségyeté§ részletezése
3.§

A

Képviselő-testület )rz ónkolmányzat

2014 évi költségvetését Iészletesen a

kóvetkezók Szerint állapitja meg:

(1)

Az

önkormányzat saját bevételejnek részletezésétaz adósságot keletkeztető
úgyletből származó táígyévifizeté§i kötelezettség megállapitásához a 3,
számú melléklet taia7mazza, AZ őnkormányzat adósságot keletkeáető ügyletet
201,1. évben nem tervez,

(2)Az

költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
részleíezéséí
a4. számú el]éklet szeíint hatáíozza meg.
beruházásonkénti

önkormányzat

Az EU-s

támogatiLssal megvalósuló programokat és prc]jekteket, valamint aZ
önkormányzaton k;vül megvalósuló projektek]rez való hozzáján_rlást a 5. s2afi|l]
elléklet szeTint halyja jővá-

(3)

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapitott bevéte]ek és kiadáSok

őnkormán],Zati,
(engedélyezett)
1étszám
továbbá költségvet.si szervenkénti megoszlását, és az éves

előirányzatot

és a

közfoglalkoztatottak

létszámát költségvetési szeftenlént,

feladatonként a 6. §r.i]x ú mellékletek szeíint hatáIozza meg,

(5)

Az önkoímányzat:0l4, évi közvetett

támogatásait

a7. szál ú nelléklet szeíi|,j

határozza meg,

(6)

Az

önkormányzat és intézményeköltségvetésének felhasználását, a kiadás és
bevételi előirányzatok teljesltését a 8. s2ámú mellék]et szeíinti elói.ányzat
felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat felhasználási
uternte1 )7Ükseg e-elen módosilholo

(7) AZ önl(orrnányzat

a kiadások kőzőtt általános és cél tafialékot nem

állapít meg

Á költségvetés végrehájtásánák szábályai
4.§

Az

('l)
(2)

a

Önkormányze,i gazdálkodásának biztonságáéít a képviselő-testület,

a

szintű költségveté§ végr€hajtá§áért

könyvvezetéssei kacc§olatos feladatok ellátásáért

Az

a

polgárme§teí,

önkolmányzaii

a

jegyző a felelős,

gazdálkodás sZabálysZerűségéérta polgáímester felelós,

A

költségvetési szer-veknek a ,jóváhagyott éves költségvetés alapjan, a
jogszabályokban, és az alapító okiratban meghatározott kővetelmények és

(3)

feltételek érvényesltésévelke]] működni és gazdálkodni,

(4)

A

költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor hajtható végre, ha
finanszírozásukra a fedezet rendelkezésre á11,

(5) Kiegészítő támogatás igénylésérőla mííködőképességet Veszélyeztető

heiyzet

esetében a polgármoster gondoskodik, képviseló-testületi döntés alapján

(6)

A

költségvetési i]-tézményeknéla teívezett bevételek elmaladása nem Vonja
automatikusan ma:ja után az önkormányzati támogatás nővekedését, A kiadási
elóirányzatok, amelmyiben a teNezett bevételek nem folynak be, nem te]jesithetők.

(7) A2 önkormályzat irányitása alá taítozó

kö]tségvetési szeNek szabadon
használhatják fel a jóváhagyott bevéte]i előiíányzatokon felüli többletbevételúket,
aZ éves kö]tségvetésben neghatározott céloka

(8) A finanszlrozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket
testület gyakoro].ja

a

Képviseló-

5.§.

(l) AZ élet- és vagyonbiztonságot

veszélyeztetó e]emi csapás, illetóleg

következményeinek az elháritása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a
helyi önkományzat kőltségvetése körében átmeneti e rendelettől eltérő intéZkedéseket is hozhat. amelyról a képviselő-testület legkozelebbi ülésén be kell
számolnia. Ezen jogköíében a po]gármester az előirányzatok köZott átcsoportosítást

hajthat végre, egyes kiadási elóirányzatok teljesitését felfiiggesztheti,

a

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesithet,

Az előirányzatok nródo§ítása
6.§

(l) Az

önkormányzat bevételeinek

és kjadásainak rlódositásáról a

kiadási

előirányzatok kőzötti átcsopoltosításrói a képvjselő-testület dönt,

(2)

A képviselő-testület az Ónkormányzat bevételeinek és kiadásainak módositását és a
kiadási elóirányzatok kózötti átcsoportositás jogát 1.000,000 Ft ös§Zeghatárig mely esetenként a 50o,00o,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármestere
átíuháZza, Egyéb esetekben a képviselő-testúlet a kiadási előirányzatok köZötti
átcsoponositás jogát fenntartja magának,

(3) AZ (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente kőte]es
beszámolni, a költségvetés módositására egyidejűleg javaslatot tenni, Az átíuházolt
hatáskörú előirányzat-módosjtási jogkör 201'l december 3 l-ig gyakorolható

A gazdálkodás szabályai
7.§

(1) A

költségvetési szervek íendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett az intézmények vezetői e]őirányzalfelhasználási jogkOrrel rendelkeznek.

(2)

Az

múködő kóltségvetési szeív az alapfeladatai ellátását szolgáló
személyi juttatásokkal és az azovJloz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
önállóan

előirányzataival rendelkezik,

(3) AZ

önállóan múkódő és gazdá]kodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és
gazdálkodó. vagy önállóan működő) kó]tségvetési szerv számára ellátott feladatok
gazdálkodó kö]tségvetési szerv
őnállóan működó
fedezetéül

az

és

nyilvántartásaiban eliailönitett előirányzatok szolgálnak, ame]yet
működó költségvetési szen érdekébenlrasznál 1'e1.

(4)

az önállóaí

ónállóan működó kóltségvetési szerv feladatai ellátásáról úgy kóte]es
gondoskodni, hogy a biztositsa a költségvetésében lészéIemegállapitott

Az

előiránvzatok takarékos felhasználását,

(5) A

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az álmenetileg
szabad pénzeszközöket pénzintézetnél,a banl< által biztosított iegkedvezóbb
Lamatfelletelek nel,eIl Ieko\se

A költ§égvetés végrehajtásán,lk ellenőrzé§e
8.§

(1) AZ óntoímányzati költségvetési szervek ellenőlzése a belső kontrollrendszer
keretében valósui meg, melynek létrehozásáért, múködtetésért és
továbbfejlesáéséén az önko.mányzat esetében a jegyző, az intézményekesetében
az intézményvezető feleiős,

Záró

és vegye§

rendelkezések

9,§
(1) Ez

aZ

jqnuár

önkoímányzaii rendelet a kihirdetés napján Iép hatályba, rendelkezéseit 201,1.
napjától k:)ll alka]mazni

l

/:Hutóczki Péter:/
polgármester

l

,Dí,.#oábati Csaba.l
jegyző

A rende]et kihirdetve,

Fülöp, 2014, március 4,
/

Dr

SzombFfi Csaba /
jegyző

