
Somlóvásárhely Község Önkormány zata Képviselőtestületének
2 12014. (II. 1 4 .) önkormá nyzati rendelete

az Önkorm ányzat 20t 4. évi költségvetéséről

Somlóvásárhely Község Önkorményzaténak Képviselőtesttilete (a továbbiakban: képviselő-
testület) az ALaptöwény 32. cikk (2) bekezdésében meghatarozott eredeti jogalkotói hatáskör-
ében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pon$ában meghatrirozott feladatkörében eljarva a

következőket rendeli el:

I. rész

A költsógvetós bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § A képviselő-testület a20I4. évi önkorményzati költségvetés

állapitjameg.

2. § (l) Az l. § a) pontjában megállapított bevételi foösszeg részletezésű az 2. melléklet tartal-
mazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül
kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, abenlhazási elő-
itányzatokatberuházásonkénttészletezvea3.mellékIettaftalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi ós kiadási előírányzatok tárgyévi teíyadatait, az
előző év várhatő és az aú. megelőző év tényadataít, továbbá a költségvetési évet követő harom
év keretszámaíttartalmazó költségvetési mérleget az I. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszám-előirényzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves
létszám-előbányzatánakmegoszlásáta7.melléklettartalmazza.

(5) Az éves előirányzatfelhasználási tervet a 8. melléklettartalmazza.

a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormínyzatműködési célú bevételeit

b) az önkorményzatmúködési célú kiadásait
ebből:
ba) a személyi juttatásokat

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájarulási adó összegét

bc) a dologi kiadásokat
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait

be) az egyéb működési célú kiadásokat

c) az önkorményzat felhaimozási célú bevételeit

d) az önkorm ány zat felhalmozási célú kiadásait
ebből:

da) a beruh ázásokösszegét
db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat

3 41.9 62 ezer forintban,
341.962 ezer forintban

3 4I .9 62 ezer forintban;

337 .12t ezer forintban,

80.124 ezer forintban,

20.93 5 ezer forintbarr,
50.987 ezer forintban,
17 .690 ezer forintban,

168.035 ezer forintban;

0 ezer forintban;

4.19I ezer forintban,

4.19l ezer forintban,
0 ezer forintban;
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e) az éves létszám-előítányzatot
ebből:
fa) a költségvetési szervek éves létszám-előitínyzatát
f b)aközfoglalkoztatottakéveslétszám-előitányzatát

állapítja meg.

(3) Az önkormanyzattöbbéves kihatással járó feladatot nem tewez.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásaról szőlő 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:
Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeáető ügyletet eredményező fej-
lesáést az őnkorményzat 20I 4. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájiruIás részletes szabályaitől szóló
35312011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatarozott önkormányzati saját
bevétel2014. évben tewezett összege 40.9'70 eFt,

4. § (1) Az önkorményzathitelállománnyal2}I4.janurár 1. napjan nem rendelkezik,

(2) Amennyiben az önkormanyzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezeft, illetőleg létrejött
kiadást, úgy a szálm|avezető péraintézetnél ,,likvid hitel" címén hitel vehető fel, amelyettugyég
december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormanyzat költségvetését ter-
heli.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testtilet dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert, hogy az átmenetileg szabad,pénzeszkö_
zöket betétként lekösse.

II. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többietigények fedezetéül, valamint az elmaradtbevételek pótlására
szolgál.

(2) A képviselŐ-tcstület a tartalékkal való rendelkezés jogát él,i 200 ezer Ft összeghatarig a pol-
gármesterre átruhénza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakor-
lásarÓl a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. rész

Előir ány zat mód osítás a helyi ö nko rmán y zatnál

6. § (1) A kéPviselő-testület által jővahagyott bevételek és kiadások módosításaról, a kiadási
előírányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A kéPviselŐ-testiilet - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves
kÖltségvetési beszámolÓ elkészítésének hatráridejéig, december 31_ei hatállyal módosítja a költ_
ségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előiianyzatait

34 főben,

23 főben,
i 1 főben
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zároIja, azokat csökkenti, törlí, az intézkedés kihirdetését követően haladékíalanul a képviselő-
testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az áIlaírháztaítás információs rendszere
keretében adatszolgáltatást kell te§esíteni,

(2) 
^ 

költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

(3) A polgármester az önkorményzat gazdálkodásanak első félévi helyzetéről szeptember 15-ig,

háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a
képviselő-testületet. A tájékoúatás tartaLmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében
megjelenő előítányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

(4) A jegyző álta| elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármes-

ter okíóber 31-ig benyujtja a képviselő-testületnek.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,
az ö nko rm ány zati alkalm azottak egyéb tám o gatás a

8. § A költségvetési szervek létszám-előbányzatátY,tzarőIag a képviselő-testiilet módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzatköltségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer
batálya aIá tartozők részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXV[. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adőzású Erzsébet utalványt
biztosít.
A köztisztviselők tészére Cafetéria keretében Erzsébet utalvanyt illetve a Széchenyi Pihenő Kár-
ty a alszámláj ár a utalt támo gatást biáo s ít.

(2) A közfoglalkoúatottak esetében az (l) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkorményzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkción-
ként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni é s biáo sítani.

V. rész

..] , Önkormányzati beruházásokkal, :".,|újításokkal kapcsolatos eljárási szabál;rok

10. § (1) Az önkormányzalí beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a
Somlóvásárhelyi Közös ÖnkormányzatiHivatal végzí, melyhez ktilső szakmai szerv közremű-
ködését igénybe veheti.

(2) 
^közbeszerzési 

törvény hatálya alátartoző önkormányzati beruhazásta aközbeszerzésekről
szőlő 20L1. évi CVIII. törvény előírásait ke1l alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatáIyaalá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó

építési benthínás, felújítás megrendelése esetén ánajén|atot kell kérni.

(4) A kózbeszerzési törvény hatá|ya alá nem tutoző, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó

érabeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén arajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormanyzati ingatlanok felújításainál, beruházásaináI a műszaki ellenőri feladatok

ellátásara külső szakemberek felkérhetők.



\|I. rósz

A társ adalmi Önszerv ező dő közöss égek önkorm án y zati támogatás a

11, § (1) A kéPviselŐ-testiilet a tarsadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együtte_
sek, klubok, alapítványok, egyhíni közössógek, stb. tészérepenzbeti áoguíűtnyújthat.
(2) A Politikai Pártok tészére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyujtható.

(3) A támogaÜÍs nYujtásrának részletes szabályait az államhá76errtáson kívüli pénzeszköz éúadás_
átvételről szőlő fi 12013. (K.05.) önkormányzati rendelet tartalmazza

VII. rész

Az Önkorm ányzat gazdálko dás ával kap csolatos egyób intézkedések

12, § A kéPviselŐ-testÜlet az önkorm ányzatotmegillető pénzkövetelésre fizetési halasztás t, tész_
letÍizetést engedélYeá et, azonban ez nem veszélyenethőti azönkormarryz at gazdálkodását.

13, § Az ÖnkormánYzat kÖltségvetési szerve átmenetileg szabadpénzeszközét sem kamattal, sem
kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. rész

Az éves köItségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14, § (1) A jegYző áItal elkészítettzátszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési
évet követő 4. hónap utolsó napjugterjesái a képviselő-testrilet elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15, § (1) Az ÖnkormánYzat a kciltségvetési maradvényát az éves elemi költségvetési beszámoló
készítósekor állapítj a meg.

(2) AmennYiben a tervezettköltségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségve_
tési rendeletet módosítani kell.

lX.:ész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzatnálbetöltetlen álláshely 2014.január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan iires álláshely 2}l4.január 1. napjrán nincs.

|7, § Az ÖnkormánYzati rendeletben nem szabályozolt kérdésekben azÁtrt. es végrehajtási ren_deletei, valamint Magyarország2014. évi közpónti költségvetéséről szőlő 2013. évi CC)C(X.törvény helyi önkorm ányzatol<ravonatkozó rendelkezéseit Én akalmazni.

18' § (1) Ez a rcndelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január I.napj ától kell alkalmazni.
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(2) E rendelet hatálYbalépésével Somlóvásrárhely Község önkormrányzata Képviselőtesttiletének
az ÖnkorménYzat 2012. évi költségvetésének vegrehájtasaről (Zarczrimajag szőIő 5t2013.
(IY.29.)önkormanyzatirendeletehatályátveszti.

l4l*J",
Marton Lászlő

polgármester

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2014. február 14.

/ru Kecu,s)1

§"fu-,"öö ui- i]l iul C|.. trl.j1,.ii]:,l\ 9(- \ü§ .vf"o 'S.§.Y 
.
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