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Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014. (II.28.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
 

 

Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §-ának (4) bekezdés d) és h) pontjaiban, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján Vasad Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 

alkotja.  

A rendelet hatálya 

1. § 
A rendelet hatálya Vasad Község Önkormányzatára, Vasad Község Önkormányzata 

Képviselő-testületére, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervekre (Vasadi Napközi Otthonos Óvoda, Vasadi Könyvtár és Művelődési 

Ház) terjed ki. 

  

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege,  

költségvetési egyenlege 

2. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése 

költségvetési bevételeit 311.337 e Ft-ban,  

költségvetési kiadásait  400.885 e Ft-ban,  
konszolidált bevételi főösszegét                          344. 451 e Ft-ban,              

konszolidált kiadási főösszegét                          344.451 e Ft-ban 

állapítja meg.  

 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti - 89.548 e Ft. - költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét az 

előző évben képződött 9.959 e. Ft. pénzmaradványból, valamint 79.589 e Ft EU-s önerő 

kiegészítő támogatásból fedezi, mely a bölcsőde-beruházás befejezésére használható fel. 

 

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat 

Személyi juttatás 61.037 e Ft  

Munkaadókat terhelő adók, járulékok 16.027 e Ft  

Dologi és egyéb folyó kiadások 49.213 e Ft  

Szociálpolitikai ellátások, juttatások 5.420 e Ft 

Egyéb működési célú kiadások 5.323 e Ft 

Általános tartalék (működési) 4.000 e Ft 

Pénzeszközátadások, egyéb támogatások 

államháztartáson belül 1 575 e Ft 

államháztartáson kívül 2 225 e Ft  

Felhalmozási kiadásokat 259.865 e Ft összegben állapítja meg, amelyből európai 

uniós támogatással megvalósuló programok összege 257.325 e Ft.  

 

(4) Vasad Község Önkormányzat Címrendjét az 1. számú melléklet szemlélteti.  
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(5) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 2. 

számú melléklet mutatja be.  

(6) Vasad Község Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetését a 3. számú melléklet 

határozza meg. 

(7) Vasad Község Önkormányzata 2014. évi intézményi költségvetésének mérlegszerű 

bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.  

(8) Vasad Község Önkormányzata 2014. évi intézményi költségvetésének bevételeit az 5. 

számú melléklet határozza meg.  

(9) Vasad Község Önkormányzata 2014. évi intézményi költségvetésének kiadásait a 6. 

számú melléklet határozza meg.  

(11) A Vasadi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatását 

a 7. számú melléklet tartalmazza.  

(12) A Vasadi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi intézményi költségvetését a 8. számú 

melléklet tartalmazza. 

(13) A Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi költségvetésének mérlegszerű 

bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. 

(14) Vasad Község Önkormányzatának és az általa irányított költségvetési szerveknek 

engedélyezett létszámkeretét a 10. számú melléklet tartalmazza. 

(15) A finanszírozási ütemtervet a 11. számú melléklet mutatja be. 

(16) A Képviselő-testület a 2014.évi közvetett támogatásokat a 12.sz. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

  

Költségvetés finanszírozása 

3. § 
(1) Az képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közép-Magyarországi 

Operatív Program keretén belül támogatott, KMOP-4.5.2-11-2012-0035 számú „Bölcsőde 

építés Vasadon” tárgyú projekt befejezése érdekében az önrész kiegészítésére pályázatot 

nyújtson be 79.589 e. Ft. erejéig. 

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti EU-s 

pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására hitelintézetektől 

ajánlatot kérjen, melyről a képviselő-testület dönt. 

(3) Amennyiben az beruházáshoz (1) –(2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnének, és a 

Stabilitási törvény szerinti 10 millió forintot meghaladó adósságot keletkeztető ügylet válna 

szükségessé, úgy arról csak a képviselő-testület dönt a Kormány előzetes hozzájárulásával. 

(4) A 2014. évi működés zavartalan biztosítása érdekében a képviselő testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a likvid hitel felvételére vonatkozó ajánlatokat szerezzen be és terjesszen 

a képviselő-testület elé. 

 (5) Az átmeneti szabad pénzeszköz költségvetési éven belül legfeljebb 90 napos futamidőre 

tartós betét elhelyezésére fordítható, melyre felhatalmazást kap a polgármester.  

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

4 § 
Az önkormányzati szintű költségvetési rendelet végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.  

 

5. § 
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, a 

tartalék feletti rendelkezési jogát minden esetben fenntartja magának.  



3 

 

(2) A tervezett (létrejött) feladattal nem terhelt bevételi többletet a bevételi előirányzat 

egyidejű megemelése mellett – negyedévenkénti összegzéssel – céltartalék képzésére, illetve 

növelésére kell fordítani.  

(3) A tárgyévi fizetési kötelezettségek a jóváhagyott kiadási előirányzatok, valamint a bevételi 

teljesítések mértékéig vállalhatók. 

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az 

önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a 

költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés 

után a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt. 

 

6. § 
(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig 

támogathatja a helyi társadalmi szervezeteket, civil önszerveződéseket, közösségeket. A 

támogatások folyósítására – kizárólag megállapodás alapján − ütemezve, számadási 

kötelezettséggel kerülhet sor.  

(2) A támogatásban részesülő önszerveződő közösségek és társadalmi szervezetek a kapott 

pénzeszközről a költségvetési évet követő január 31-ig kötelesek elszámolni. Amennyiben a 

finanszírozott vagy támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben 

nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell 

függeszteni.  

 

7. § 
(1) A Vasadi Napközi Otthonos Óvoda, illetve a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház e 

rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői 

előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak 

a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény 

biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak a tárgyévi költségvetés terhére 

kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat változásról az első, a harmadik és a negyedik negyedévre 

vonatkozóan tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig, a második negyedévre vonatkozóan a 

tárgynegyedév utolsó hó 5. napjáig köteles a jegyzőt tájékoztatni. 

 

  

8. § 
(1) A költségvetési szervek kötelesek a saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket, 

számviteli politikájukat és a számlarendjüket - a jegyző által meghatározott módon - rögzíteni. 

Az önállóan működő költségvetési szerv a gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv 

által kialakított számviteli politika és számlarend alapján köteles feladatait ellátni.  

(2) A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

 

9. § 
(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására 

csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.  

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szerv tekintetében is 

köteles betartani. Az intézmény vezetőjének az előirányzat túllépéshez előzetesen kérnie kell 

a képviselő-testület jóváhagyását.  
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10. § 
(1) A költségvetési szerv pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni a 

finanszírozási ütemterv alapján, azzal, hogy a támogatás utalásának indokoltságát, minden 

egyes igénylésnél az intézmény likviditási (pénzkészlet stb.) helyzetét be kell mutatni.  

(2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról 

a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

 

 11. § 
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a két ülés között 500 e Ft erejéig 

kötelezettséget vállaljon.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról a polgármester a soron következő, munkaterv szerinti 

testületi ülésen beszámol a képviselő-testületnek. A beszámoló elfogadásakor a képviselő-

testület szükség szerint módosítja a költségvetésről szóló rendeletet. 

 

12. § 
(1) Vasad Község Önkormányzat képviselő-testülete a születési támogatás mértékét 2014. 

január 1-jétől 2014. december 31-éig terjedő időszakra gyermekenként 40 ezer Ft-ban 

állapítja meg.  

(2) Vasad Község Önkormányzatának képviselő-testülete a továbbtanulási támogatás 

mértékét 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig terjedő időszakra gyermekenként 7 ezer 

Ft/ hó összegben állapítja meg. 

(2) Vasad Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 65 éven felüli lakosság részére 

karácsonyi utalvány összegét 2014. évben 3000 Ft/fő összegben állapítja meg 

 

 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

13. § 
(1) A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint kell 

ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet 

előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.  

(2) A jegyző célvizsgálat jelleggel elrendelheti az önkormányzat által megbízott belső ellenőrt 

az intézmények átvilágítására, a felhasznált önkormányzati források szabályszerűségének és 

hatékonyságának vizsgálata érdekében.  

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső kontroll 

rendszerének megszervezéséről, ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzés működtetéséről. 

Záró és vegyes rendelkezések 

14. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell 

alkalmazni. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik. 

 

 

Marton József Zoltán sk    Bárányné Billinger Erzsébet sk 

polgármester       jegyző 

 

Kihirdetve  

Vasad, 2014. február 28. 

       Bárányné Billinger Erzsébet sk 

        jegyző 


