
A Képviselı-testület a jelenlévı 5 képviselıbıl 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotja: 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselı-testületének 
 2/2014 (II.19.)sz. önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.cikk(1) 
bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban Áht) 23.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja.  
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § A rendelet hatálya  az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire terjed ki. 

 
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése 

 
2. § A képviselı-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi 

költségvetési kiadási és bevételi fıösszegét 237.765 ezer forintban állapítja meg. 
 

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt 
elıirányzatonként: 

a) önkormányzatok mőködési támogatása       133.256 e Ft 
b) mőködési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson   
     belülrıl                                                                                                           16.661 e Ft 
     ba) mőködési célú támogatások        16.661 e Ft    
     bb) felhalmozási célú támogatások                                                    -             
c) közhatalmi bevétel         39.250 e Ft 
d) mőködési bevételek         29.165.e Ft 
e) felhalmozási bevételek                -    e Ft 
f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz              500 e Ft 
g) finanszírozási bevételek   /belföldi/    /elızı évi pénzmaradvány/                  18.933  e Ft 
 
(2) Az önkormányzat összesített bevételeibıl 
a) a kötelezı feladatok bevételei                           232.905 e Ft 
b) az önként vállalt feladatok bevételei                      4.800 e Ft 
c) állami(államigazgatási) feladatok bevételei               60 e Ft 

 
     (3) Az önkormányzat összesített bevételeibıl  
      a) mőködési bevételek                                           237.265 e Ft 
      b) felhalmozási bevételek                                             500 e Ft 
 
     (4) Az  (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elıirányzatok a-g) pontjai az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet  
2. §-ban rögzített kiemelt elıirányzatok.            

4.. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási elıirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz 

a) mőködési költségvetés                                                                                  235.312 e Ft 
      aa) személyi juttatások:           100.104 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelı járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:             25.142 e Ft 
      ac) dologi  kiadások:            86.371 e Ft 



      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   12.218 e Ft 
      ae) egyéb mőködési célú kiadások:           11 477 e Ft 
 
b) felhalmozási költségvetés                                                                                  2.453 e Ft 
      ba)beruházások,                2.100 e Ft 
      bb) felújítások                        - e Ft 
      bc) egyéb felhalmozási kiadások                     353 e Ft 
c) kölcsönök              -       e Ft 

 
 (2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan  fejlesztési célja , 

amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
Törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezı 
ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. 

 
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 
a) a kötelezı feladatok kiadásai                           210.777 eFt 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai                     4.110 eFt 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai       22.878 eFt 

 
 5. §   A költségvetés egyenlege  összességében 0 e Ft.  

a) mőködési cél szerint      1953 eFt többlet 
b) felhalmozási cél szerint 1953 eFt hiány  
 
6. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – 

közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – .30 fı,  

- ebbıl 8 pedagógus álláshely óvodában 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  30 fı. 

- ebbıl 8 pedagógus álláshely óvodában 
 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzata  9 fı. 
 
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez 
történı hozzájárulásokat az  önkormányzat nem tervezett.. 

 
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék  7.000 e Ft,  

 céltartalék  képzés nem történt.  
 
                            3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 
9.§. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetését és létszámát az 1. sz. melléklet szerint 
állapítja meg a képviselıtestület. 
    
                                             4. Az önkormányzat saját költségvetése 

10.§ Az önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi 
költségvetését és létszámát a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg 

 
                                         5. A Hévízgyörki Sün Balázs  Óvoda költségvetése    
11.§.Az  óvoda 2014. évi költségvetését és létszámát a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg  
a képviselı-testület.  
 
                               6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
  12.§. (1) A hitel, kölcsön felvétele  értékhatárra való  tekintet nélkül a képviselı-testület 
határköre.    



(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére  és visszavonására a polgármester 
jogosult. A betét elhelyezésérıl és visszavonásáról a következı képviselıtestületi ülésen 
tájékoztatni köteles a testületet.  
(3) A polgármester 500 eFt erejéig dönt a forrásfelhasználásról és döntésérıl a következı 
képviselı-testületi ülésen beszámol.  
13. §. A képviselı-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselık 
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg 
     a)  köztisztviselıi illetményalap   38.650 Ft, 

b) köztisztviselık cafeteria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fı 
 
                                                   7. Egyéb rendelkezések  
14.§.Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. sz. melléklet mutatja be. 
Hévízgyörk Község Önkormányzat és intézményeinek elıirányzat-felhasználási ütemtervét  
a 5. mellékletek mutatják be. 
 
Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt elıirányzatok szerinti 
bontásban mérlegszerően összeállítva a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
                                                       8. Záró rendelkezések  
15.§. E rendelet   a kihirdetés   napján lép hatályba. 
 
Kelt: Hévízgyörk,  2014. február 18. 
 
 Lukesné Csábi Ágnes     Tóth Tibor 
                jegyzı                                                               polgármester 
 
 
Kihirdetve: 
 
2014. február 19. 
 
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 


