
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben az 5/2015. (V.8.) önkormányzati rendelettel)

Csernely Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 12/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelet 25. §. (2) bekezdés c.) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságára és az önkormányzat irányítása

alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. § 
1(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

                                    211 237 e Ft bevétellel,

                                    211 237 e Ft kiadással

                                                                                   állapítja meg,

2(2) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

- személyi juttatások                                             94 423 eFt        

- munkaadókat terhelő járulékok                          15 420 eFt

- dologi kiadások                                                 50 984 eFt

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                  1 301 eFt

- egyéb működi célú kiadások                              38 105 eFt

- felhalmozási kiadások                                          8 551 eFt

- finanszírozási kiadások                                         2 453 eFt

(3)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(5)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(6)   Felhalmozási hiányt a Képviselő-testület nem állapít meg.



3. § 
(1)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 
részletezi.     

(4)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 
melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint 
hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.- 9.2.3. 
mellékletek szerint határozza meg.

            4. § 
A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem 
pedig céltartalékot nem állapít meg.

5. § 
(1)A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
     nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át.
     Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi
    juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(2)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(3) A rendelet mellékletét képezik a 1.- 6. tájékoztató táblák.

(4)       Kiegészítő támogatás igényléséről (2014-ben „MÜKI”) a működőképességet veszélyeztető 
helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján. A 
költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. A finanszírozási bevételekkel és 
kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület

gyakorolja.

6. §
(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát    

      minden esetben fenntartja magának.

7. § 



(1)   A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzata felett az 
intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi 
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden 
esetben, egyéb előirányzatokkal a 5/2014.(I.31.)KT határozattal elfogadott munkamegosztási 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

8. §
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulás útján, a 
110/2013.(XII.18.) KT határozattal elfogadott 2014-2018. évi Stratégiai Terve és a 2014. évi Belső 
Ellenőrzési Terve alapján gondoskodik.   A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról 
a jegyző köteles gondoskodni.

9. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától 
kell alkalmazni.

Dr. Tóth Rita sk.

Jegyző

Vincze Tamás sk.

Polgármester

 Záradék:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2) bekezdése 
alapján a rendelet 2014. február 4. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre 
került.

Csernely, 2014. február 4. 
                                                                                                          Dr. Tóth Rita sk.
                                                                                                                Jegyző

1 Módosította az 5/2015. (V.8.) önkormányzati rendelet 1.§-a.
2 Módosította az 5/2015. (V.8.) önkormányzati rendelet 1.§-a.


	9. §

