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Kisszolos Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
1/2014. (II. 18.) onkormanyzati rendelete

az Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol

Kisszolos Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselotestiilete (a tovabbiakban: kepviselo-testiilet) az
Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Map-
torveny 32. cikk (1) bekezdes d) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket
rendeli el:

I. resz

A koltsegvetes beveteleinek es kiadasainak foosszege

1. § A kepviselo-testiilet a 2014. evi onkormanyzati koltsegvetes

a) beveteli foosszeget 17.455 ezer forintban,
b) kiadasi foosszeget 17.455 ezer forintban

allapitja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjaban megallapitott beveteli foosszeg reszletezeset az elozo ev varhato
penzmaradvanyat a 2. melleklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjaban megallapitott kiadasi foosszeget koltsegvetesi szervenkent, ezen belul
kiemelt eloiranyzatonkent, tovabba a felujitasi eloiranyzatokat felujitasonkent, a beruhazasi eloi-
ranyzatokat beruhazasonkent reszletezve a 3. melleklet tartalmazza.

(3) A miikodesi es a felhalmozasi celu beveteli es kiadasi eloiranyzatok targyevi tervadatait, az
elozo ev varhato es az azt megelozo ev tenyadatait, tovabba a koltsegvetesi evet koveto harom
ev keretszamait tartalmazo koltsegvetesi merleget az 1. melleklet tartalmazza.

(4) A koltsegvetesi szervek eves letszam-eloiranyzatanak, tovabba a kozfoglalkoztatottak eves
letszam-eloiranyzatanak megoszlasat a 7. melleklet tartalmazza.

(5) Az eves eloiranyzat felhasznalasi tervet a 8. melleklet tartalmazza.

3. § (1) A kepviselo-testiilet

a) az onkormanyzat miikodesi celii beveteleit 14.774 ezer forintban;
b) az onkormanyzat miikodesi celu kiadasait 17.455 ezer forintban,

ebbol:
ba) aszemelyijuttatasokat 4.657 ezer forintban,
bb) a munkaadokat terhelo jarulekok es szocialis

hozzajarulasi ado osszeget 1.003 ezer forintban,
be) a dologi kiadasokat 4.385 ezer forintban,
bd)azellatottakpenzbelijuttatasait 5.020 ezer forintban,
be) az egyeb miikodesi celu kiadasokat 890 ezer forintban;
bf)tartalek 1.500 ezer forintban,

c) az onkormanyzat felhalmozasi celu beveteleit 0 ezer forintban;
d) az onkormanyzat felhalmozasi celii kiadasait 0 ezer forintban,
e) penzmaradvany 2.681 ezer forintban,
f) az eves letszam-eloiranyzatot 5 foben,

ebbol:
fa) a koltsegvetesi szervek eves letszam-eloiranyzatat 5 foben

allapitja meg.



(2) Az onkormanyzat tobbeves kihatassal jaro feladatot nem tervez.

(3) A Magyarorszag gazdasag}. stabilitasarol szolo 2011. evi CXCIV. torveny (a tovabbiakban:
Stabilitasi torveny) 3. § (1) bekezdese szerinti adossagot keletkezteto ugyletet eredmenyezo fej-
lesztest az onkormanyzat 2014^ evi koltsegveteseben nem tervez.

(4) Az onkormanyzatnak a Stabilitasi torveny 3. § (1) bekezdese szerinti adossagot keletkezteto
iigyletekbol es kezessegvallalasokbol fennallo kotelezettsege nines.

(5) Az adossagot keletkezteto ugyletekhez torteno hozzajarulas reszletes szabalyairol szolo
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdeseben meghatarozott onkormanyzati sajat
bevetel 2014. evben tervezett osszege 453 eFt.

4. § (1) Az onkormanyzat hitelallomannyal 2014. januar 1. napjan nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az onkormanyzat teljesitett bevetelei nem fedezik a tervezett, illetoleg letrejott
kiadast, ligy a szamlavezeto penzintezetnel ,,likvid hitel" cimen hitel veheto fel, amelyet targyeg
december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatorlesztese az onkormanyzat koltsegveteset ter-
heli.

(3) A hitel felvetelerol, a hitel osszegerol a kepviselo-testiilet dont.

(4) A kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert, hogy az atmenetileg szabad penzeszko-
zoket betetkent lekosse.

II. resz

A koltsegvetesi tartalek eloiranyzatai

5. § (1) A tartalek az evkozi tobbletigenyek fedezeteiil, valamint az elmaradt bevetelek potlasara
szolgal.

(2) A kepviselo-testulet a tartalekkal valo rendelkezes jogat evi 200 ezer Ft osszeghatarig a pol-
garmesterre atruhazza, ezzel egyidejuleg eloiranyzat-modositast is elrendel. A hataskor gyakor-
lasarol a polgarmester a kepviselo-testulet soron kovetkezo rendes iilesen beszamol.

III. resz

Eloiranyzat modositas a helyi onkormanyzatnal

6. § (1) A kepviselo-testulet altal jovahagyott bevetelek es kiadasok modositasarol, a kiadasi
eloiranyzatok kozotti atcsoportositasrol a kepviselo-testulet dont.

(2) A kepviselo-testulet - az elso negyedev kivetelevel - negyedevenkent, de legkesobb az eves
koltsegvetesi beszamolo elkeszitesenek hataridejeig, december 31-ei hatallyal modositja a kolt-
segvetesi rendeletet. Ha ev kozben az Orszaggyules a koltsegvetesi tamogatasok eloiranyzatait
zarolja, azokat csokkenti, torli, az intezkedes kihirdeteset kovetoen haladektalanul a kepviselo-
testulet ele kell terjeszteni a koltsegvetesi rendelet modosftasat.

7. § (1) Az onkormanyzat elfogadott koltsegveteserol az allamhaztartas informacios rendszere
kereteben adatszolgaltatast kell teljesiteni.

(2) A koltsegvetes vegrehajtasaert a polgarmester felelos.



(3) A polgarmester az onkormanyzat gazdalkodasanak elso felevi helyzeterol szeptember 15-ig,
haromnegyed eves helyzeterol a koltsegvetesi koncepcio ismertetesekor irasban tajekoztatja a
kepviselo-testuletet. A tajekoztatas tartalmazza az onkormanyzat koltsegvetesi rendeleteben
megjeleno eloiranyzatok es a koltsegvetesi egyenleg alakulasat.

I

(4) A jegyzo altal elkeszitett, a kovetkezo evre vonatkozo koltsegvetesi koncepciot a polgarmes-
ter oktober 31-ig benyujtja a kepviselo-testiiletnek.

IV. resz

A szemelyi juttatasokkal es a munkaerovel valo gazdalkodas,
az onkormanyzati alkalmazottak egyeb tamogatasa

8. § A koltsegvetesi szervek letszam-eloiranyzatat kizarolag a kepviselo-testtilet modosithatja.

9. § (1) Az onkormanyzat koltsegvetesi szerve dolgozoinak a kepviselo-testiilet a szemelyi jove-
delemadorol szolo 1995. evi CXVII. torveny 71. §-ban meghatarozottak szerinti kedvezmenyes
adozasu Erzsebet utalvanyt, illetve Szechenyi Piheno Kartya alszamlajara utalt tamogatast bizto-
sit.

(2) A kozfoglalkoztatottak eseteben az (1) bekezdesben biztositott juttatas adhato.

(3) A juttatas merteket az onkormanyzat eves koltsegvetesi rendeleteben kormanyzati funkcion-
kent kell megallapitani, a fedezetet megtervezni es biztositani.

V. resz

Onkormanyzati beruhazasokkal, felujitasokkal kapcsolatos eljarasi szabalyok

10. § (1) Az onkormanyzati beruhazasokkal kapcsolatos szervezesi feladatok lebonyolitasat a
Somlovasarhelyi Kozos Onkormanyzati Hivatal vegzi, melyhez kiilso szakmai szerv kozremii-
kodeset igenybe veheti.

(2) A kozbeszerzesi torveny hatalya ala tartozo onkormanyzati beruhazasra a kozbeszerzesekrol
szolo 2011. evi CVIII. torveny eloirasait kell alkalmazni.

(3) A kozbeszerzesi torveny hatalya ala nem tartozo, brutto 1.000 ezer Ft ertekhatart meghalado
epitesi beruhazas, felujitas megrendelese eseten arajanlatot kell kerni.

(4) A kozbeszerzesi torveny hatalya ala nem tartozo, brutto 1.000 ezer Ft ertekhatart meghalado
arubeszerzes, szolgaltatas megrendelese eseten arajanlatot kell kerni.

(5) Az onkormanyzati ingatlanok felujitasainal, beruhazasainal a miiszaki ellenori feladatok
ellatasara ktilso szakemberek felkerhetok.



VI. resz

A tarsadalmi onszervezodo kozossegek 6'nkormanyzati tamogatasa

11. § (1) A kepviselo-testiilet a tarsadalmi onszervezodo kozossegek, sportegyesiiletek, egyiitte-
sek, klubok, alapitvanyok, egyhazi kozossegek, stb. reszere penzbeli tamogatast nyujthat.

(2) A politikai partok reszere penzbeli es egyeb onkormanyzati tamogatas nem nyujthato.

(3) A tamogatas nyujtasanak reszletes szabalyait az allamhaztartason kiviili penzeszkoz atadas-
atvetelrol szolo 9/2013. ( XI. 15.) onkormanyzati rendelet tartalmazza.

VII. resz

Az onkormanyzat gazdalkodasaval kapcsolatos egyeb intezkedesek

12. § A kepviselo-testiilet az onkormanyzatot megilleto penzkovetelesre fizetesi halasztast, resz-
letfizetest engedelyezhet, azonban ez nem veszelyeztetheti az onkormanyzat gazdalkodasat.

13. § Az Snkormanyzat koltsegvetesi szerve atmenetileg szabad penzeszkozet sem kamattal, sem
kamat nelkiil kolcson nem adhatja.

VIII. resz

Az eves koltsegvetesi beszamolora vonatkozo szabalyok

14. § (1) A jegyzo altal elkeszitett zarszamadasi rendelettervezetet a polgarmester a koltsegvetesi
evet koveto 4. honap utolso napjaig terjeszti a kepviselo-testulet ele.

(2) A kepviselo-testulet a zarszamadasrol rendeletet alkot.

15. § (1) Az onkormanyzat a koltsegvetesi maradvanyat az eves elemi koltsegvetesi beszamolo
keszitesekor allapitja meg.

(2) Amennyiben a tervezett koltsegvetesi maradvanyhoz kepest elteres mutatkozik, a koltsegve-
tesi rendeletet modositani kell.

IX. resz

Vegyes es hatalyba lepteto rendelkezesek

16. § (1) Az onkormanyzatnal betoltetlen allashely 2014. januar 1. napjan nines.

(2) Az onkormanyzatnal tartosan tires allashely 2014. januar 1. napjan nines.

17. § Az onkormanyzati rendeletben nem szabalyozott kerdesekben az Aht. es vegrehajtasi ren-
deletei, valamint Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol szolo 2013. evi CCXXX.
torveny helyi onkormanyzatokra vonatkozo rendelkezeseit kell alkalmazni.



18. § (1) Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, rendelkezeseit 2014. januar 1.
napjatol kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatalybalepesevel Kisszolos Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek az
Onkormanyzat 2012. evi koltsegvetesenek vegrehajtasarol (Zarszamadas) szolo 6/2013. (V. 14.)
onkormanyzati rendelete hatalyat veszti.

Kisszolos, 2014. februar 4.

Arik Istvan
polgarmester

A rendelet kihirdetesenek idopontja:
2014. februar 18.
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