
Lovas Község Onkormányzat Kópvi§elő-te§tületének
5/2015.(V.12.) önkormányzati rendelettel és

í212014. (IX. 23.) önkormányzati rendelettel módosított
1t2ll4. (n.27.) önkormányzati rendelete az Önko rmányzat 2014. évi költségvetéséről

(Erységes szerkezetben)

Lovas Község Önkormárryzatának Képviseló-testülete figyelemmel Magyarorság Alaptörvénye 32.

cikk alapján kapott felhatalm azásra, a 2011. évi CLXXXIX. töruény, Magyarország helyi
önkormányzatairól 1 1 l. §.-ban, a 201l. évi CXCV. törvény az áIlamháztartásrő| 23-24. §.-ban, a
36812011 , (xII. 3l.) Korm. Rendelet az állalnházíartásről szóló törvény végrehajtásáíóI24.,27.,28. §-
ban, valamint a 2013. évi CCXXX. törvény, Magyarország 2014. óvi központi költségvetéséről
törvényben foglaltakra a következőket rerrdeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lovas Község Önkormányzatára.

2. A rendelet tartalma

2. § (l) A 20l 1. évi CXCV. Törvérry a z áLlamháztartásről (továbbiakban: Ant.l zs-zl. §.-ban foglaltak
alapján a Képviselő-testiilet a költségvetési rerrdelet taItalrnát az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) A helyi ölrkomályzat költségvetése tartalnrazza
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok,
kiemelt előirányzatok, és kötelezó feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
feladatok szerinti bontásban,
b) a költségvetési egyenIeg összegét működési és felhalrnozási cél szerinti bontásban,
c) a költségvetési hiány belső flnanszírozására szolgálő, előző évek költségvetési maradványá,rrak,
vállalkozási maradványának igénybevételét, ideéftve az Aht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja
szerinti betét visszavorrását működési és felhalrnozási cél szerinti tagolásban,
d) a c) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finarrszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felha|mozási cél szerinti
tagolásban,
e) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, arnelyek rnegvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (i)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető tigylet rnegkötése válik vagy válhat szükségessé, az
adósságot keletkeztetó iigyletek várlrató együttes összegével együtt,
f) a Stabilitási tv. 3. § (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokbó| fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének
végéig, illetve a kezesség ér,vényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadottjogszabályban meghatározottak szerirrti saját bevételeit,
g) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése
szerinti értékhatrirt, a flnanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket,.
h) A költségvetési rendeletben elkülörrítetten szelepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt
bevételek pótlására szoIgáló általános taftalék és céltartalék.
i) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
j) a helyi örrkormányzat elóirárryzat fellraszrrálási tervét,
k) a közvetett támogatáSokat - így ktilörrösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó
kimutatást.

3. Általános rendelkezések

3. § (l) A rendelet rneghatározza az Önkormányzat kötelezőerr ellátandó és önként vállalt feladatok
elltáásához szükséges retrdes és rendkívü|i bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a foglalkoáatottak
létszámára, továbbá a20I4. évi gazdálkodás fóbb szabályait.
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4. A költségvetés bevételei és kiadásai

4, §'A Képviselő-testület az Örrkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 92.999
ezer forintban, kiadási főösszegét 92.999 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0
eFt. Az önkormárryzat kiadásait és bevételeit e rendelet 1_2. számú mellékletei tartalmazzák.

5. Finanszírozás

5. § Az Önkormányzat a köItségvetési liiányt nem tervez a 2014. évben. A pá|yázatből megvalósuló
beruházások finanszírozására támogatást megelóző, rövid lejáratú fejlesáési hitelt vesz igénybe,
melyet 20l4. évben visszafizet. Összege |0.000 eFt.

6. Helyi adó bevételek

6.§2 Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 3. számú mellóklet tartalmazza.

7. Egyób működési célú támogatások

7.§3 Az Önkormányzat tánogatáSértékíi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet t aítalíflazza.

8. Működési - költségvetési támogatás

8. §4 AZ Önkormányzat költségvetési támogatását aZ 5. számú melléklelíartalmazza.

9.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9.§ Az Önkormányzat áIlamháztartáson belülről származő felhalmozási célú támogatásait a 6. sz.
melléklet tartalmazza.

10. Európai Uniós projektek

10. § Az Önkormányzat EU-s plojektjeit, azokjelenlegi állását az7. számú melléklet tarta|mazza.

l1. Beruházási ós felúiítási kiadások

11. § A beruházásokat és felújításokat a 8. számú melléklet tartalmazza,

12. Átadott pénzeszközök

l2.§' Az Örrkorrnányzat civil szervezeteknek, alapítványokrrak, egyesületeknek, egyéb

szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújtott pénzeszköz átadásait a9. számú melléklet taríalmazza.

l Megállapitotta az 5/2015.(V.l2.) önkorn]ányzati rendelet. Hatályba lépett: 2015.V.l3.
2 A rendelet 3. számú lnellékletét módosította az 5/20l5.(V.l2.) önkormány zall íeldelet 2. §-a. Hatályba lépett:

20l5,V.13.
3 A rendelet 4. számú nre|lékletét módosította az 5/20l5.(V.l2.) önkormányzati Iendelet 3. §-a. Hatályba lépett:

20l5.V.l3.
a A rendelet 5. sámú mellékletét lrródosította aZ 5/20l5,(V,l2.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályba lépett:

2015.v.l3.
5 A rendelet 9. számú mellékletét módosította aZ 5/20l5.(V.12.) önkormányzati rende]€t 5. §-a. Hatalyba lépett:

20l 5.V.l3.
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13. Szociális jellegű kiadások

13.§ Az Önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazzaí. Ezen kiadások
tartalmazzák a törvény á|tal szabályozott, illewe önkormányzati rendelet által meghatározott szociális
kiadásokat. A törvény álta| szabályozott kiadások tekintetében a költségvetés az önrésá tartalmazza. A
teljes kiadási összeg a támogatások visszaigénylését követőerr, előirányzat módosítás keretében kerül a
költségvetésbe.

14. Létszám-előirányzatok

14. § (1) Az Önkonnárryzat és irrtézmérryei várható 2014. évi létszámszükségletét a 11. számú
melléklet taltal:mazza. Lovas Község Önkormányzat Képviseló{estiilete az Önkormányzat konigált
költségvetési létszárrrkeretét 8 fóben ál|apítja rneg, melyből

o 3 fő dolgozó állandó,
o 5 fő közfoglalkoztatott.

15. Közvetett támogatások

15. § Az Önkorrnányzat közvetett támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

16. Költségvetósi mérleg

16. §? Az Önkormányzat és intézrnérryei összesített költségvetési mérlegét a 13. számű melléklet
tartalmazza.

l7. Előirányzat-felhasználási terv

17. § Az Önkormányzat és intézrnényei elóirányzat-felhasmálási tervét a 14. számű melléklet
tarta|mazzA.

18. Általános_ és cóltartalék

l8. § Lovas Község Örrkonnányzat Képviseló-testülete az általános működési tartalék összegét 0 ezer
forintban, céltartalékát 0 ezer foriIrtban határozza meg. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület
dönt.

19. Adósságot keletkeztető ügyletek

19. § Az Önkormá nyzat 20) 4-bert és az azt követő lrárom évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot
keletkeáető ügyletet ne|]] tervez.

20. Többéves kihatással járó kötel€zettségek

20. § Az Önkormányzatrrak többéves kihatássaljáró kötelezettsége nincs.

2l. Béren kivüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások

21. §. (l) Lovas Község ÖnkoIlltányzat Képv iseló-testülete az Önkormányzat, dolgozóinak - kivételt
képeznek a közfoglalkoztatás keretéberr dolgozók - részére biztosított juttatás mértékét - az Szja N.
szerinti egyes meghatározott j uttatás (utalvány) formájában - nettó l1.000 Ft/ffjlhóban állapítja meg,
melyre a forrást a Képvise|ő-testület a költségvetésben jóváhagyja.

Ó A rendelet 10. számír lneltékletét módositotta az 5/2015.(Y.l2.) önkoímányzati rendelet 6. §-a. Hatályba lépett:

20l 5.V.l3.
7 A rendelet 13, sámú nrellékletét lnódosította az 5/2015.(V .l2.) ónkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályba lépett:

2015.V.l3.
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22. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

ZZ. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának biáonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.

23. § (l) A Képviseló-testület az e rendeletben rneghatározott kiadási előírányzaí méfiékéig támogaüa
a társadalmi szervezeteket, helyi civil örrszerveződő közösségeket, egyházakat,
(2) A támogatásban részesülő önszervezódő közösségek, egyesületek, alapítványok, vállalkozások, a
kapott pénzeszközról tárgyévet követő év rnárcius 3l-ig kötelesek elszámolni.
(3) Az (l)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil
önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogalásáról a Képviselő-testület az általános
tartalék, valamint a többletbevételek terliére hozlrat döntést.

24. § (1) A Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek
beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

25. § (l) A Képviselő-testúlet által jóváhagyott előirfulyzatok és költségvetési létszámkeretek között
átcsoportosítást - a (2) bekezdésbeli foglaltak kivételével - a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát,
kiadási elóirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt elóirányzatokon belül - személyi
juttatások, munkaadókat terlielő járulékok és szociális hozzájárdási adó, dologi kiadások, ellátottak
pénzbeli juttatásai egyéb működési célír kiadások,, felhalmozási kiadások - Önkormányzat esetéb€n a
polgármesterre, rúlázza át. Az átcsopoftosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti
átcsopofiosításra. Az átruházott hatáskörberr hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan
többletkiadással nern j ál,Irat

26. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosáásáról a polgármester
előterjesztése alapjálr a Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosításával. A Képviselő-
testület negyedévenként, de legkésőbb 20l5. február l5-íg,2014. december 3l-i hatállyal dönt a
költségvetés rendeletének módosításáról

27. § Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem
terhelt szabad pénznraradváry felhaszrrálásár,ól a Képviselőtestület dönt.

28. § Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgárrnester jogosult a legkedvezőbb betétben
elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekéberr, melyről a képviselőtestületeítájékoztatja.

29. § (1) Felújítás, beruházás csak akkor indítlrató, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll,

(2) Az önkormányzar közbeszerzési értékhatárt elérő beruliazásaira, felújításaira és beszerzéseire a
közbeszerzésekről szóló 20l l. évi CVIIl. tiilvé,-,, ,"ur"'"'" rendelkezéseit kell alkalmami.

23, Zárő rendelkezések

30. § A költségvetési rerrdelet a kihirdetést követő

erenczy Gáborné
polgármester
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A rendelet kihirdetésének napja: 2014. fcbruár 2'7 .
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