Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kevermesi
Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó
intézményekre terjed ki.
2.§ A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ (1) A képviselő-testület a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, az
Önkormányzat és a Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ együttes 2014. évi
költségvetésének eredeti
a) bevételi főösszegét
600.745.- ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét
600.745.- ezer Ft-ban
határozza meg
(2) Működési bevételek:
a)Intézményi működési bevételek
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
ebből:
ba) helyi adók
bb) átengedett központi adók
(3) Támogatás értékű működési bevételek
ebből:
a) támogatás OEP-től
b) elkülönített pénzalapból Start program
c) mezőőri támogatás
d) Dombiratostól támogatás
e) felhalmozási támogatási bevételek
(4) Központi költségvetési támogatás
ebből:
a) helyi önkormányzat működési támogatása
b) települési önk. szociális feladatok támogatása
c) kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
d) önk. kulturális feladatokhoz támogatás

56.641.- ezer Ft
32.055.- ezer Ft
24.320.- ezer Ft
3.040.- ezer Ft
229.113.- ezer Ft
6.887.- ezer Ft
191.512.- ezer Ft
600.-ezer Ft
792.-ezer Ft
24.661.- ezer Ft
160.585.- ezer Ft
72.025.-ezer Ft
48.970.- ezer Ft
37.139.- ezer Ft
2.328.- ezer Ft

e) külterület támogatása
(5) Felügyeleti szervtől kapott támogatás
(6) Pénzmaradvány igénybevétele

123.-ezer Ft
75.673.- ezer Ft
46.678.- ezer Ft

(7) Kiadások :
a) személyi jellegű kiadások
b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi kiadások

235.883.-ezer Ft
62.671- ezer Ft
125.218.-ezer Ft

(8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
ebből:
a) Társadalmi és szociális kiadás
(9) Felügyeleti szervtől kapott támogatás
(10) Felhalmozási kiadás

46.639.- ezer Ft
45.461.- ezer Ft
75.673.- ezer Ft
54.661.-ezer Ft

(11) A költségvetési létszámkeretet 200 főben állapítja meg,
ebből :
a) köztisztviselő 11 fő
b) közalkalmazott 29 fő
c) közfoglalkoztatott 160 fő
3. Az önkormányzat bevételei
4.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.
melléklet tartalmazza.
5.§ A megállapított bevételek közül a működési bevételeket szakfeladatonként
részletezve a 6. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
6.§ A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés költségvetési szervenkénti
(címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 7. melléklet szerint
állapítja meg.
7.§ A képviselő-testület a fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat az 1, 2, és
4. melléklet szerint állapítja meg.
8.§ A képviselő-testület az önkormányzat feladatonkénti 2014. évi bevételi és kiadási
előirányzatait a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
9.§ A működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 3. melléklet szerint, a
szociálpolitikai ellátásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10.§ (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§
(2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a
polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente, a félévet
követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet
módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatár 1.000.000,- Ft. A forrásfelhasználásról szóló
döntéséről az azt követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az
érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a
költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési
rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 10.§ (2) bekezdésben foglalt módon
dönt.
12.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal készíti el.
13.§ Az általános tartalék 1.569.000,- Ft, a céltartalék 0,- Ft.
14.§ Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.
15.§ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves
előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem
képes 30 nap alá szorítani.
6. Záró rendelkezések
16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014.
január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Kevermes, 2014. január 30.
Lantos Zoltán
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

