Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.11.) számú
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (II. 11.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
23. § (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) f. pontja
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
/1/ A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
/2/ A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 18.209 e Ft-ban állapítja meg.
3. §
/1/ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet
tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat működési, felhalmozási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja
meg:
Önként adatok
Kötelező
vállalt eFt-ban
Működési kiadások összesen
11.874
3.674
15.548
- Személyi kiadások
2.361
1.683
4.044
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó 795
520
1.315
- Dologi kiadások
5.638
1.172
6.810
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
50
190
240
- Egyéb működési célú támogatás áht. belül
3.007
109
3.116
- Egyéb működési célú támogatás áht. kívül
23
23
Felhalmozási kiadások összesen
100
300
400
- Egyéb felhalmoz. c. Áht. belül
100
100
- Lakástámogatás
300
300
/3/ Az önkormányzat egyéb, a /2/ bekezdésében megállapított előirányzatokba nem
tartozó tartalékok előirányzata 2.261 e Ft.
/4/ Az önkormányzat /2/-/3/ bekezdés szerinti 2014. évi kiadási előirányzatait a 3. számú
melléklet tartalmazza.
/5/ A kiadásokból 6.500 eFt az előző év költségvetési maradvány terhére finanszírozható,
amelyből 6.100 eFt működés célú, míg 400 eFt felhalmozási célú.
/6/ A közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 0,33 főben határozza meg.
4. §
Az önkormányzat költségvetésének kormányzati funkciónkénti bemutatását a 4. számú
melléklet tartalmazza.
5. §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 2.261 e Ft összegű tartalékot
képez.
/2/ Az általános tartalék összege 1.961 e Ft.
/3/ A céltartalék összege 300 e Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
elemi kár vagy más rendkívüli helyzet megoldása érdekében történő felhasználásra. Erről a
polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén részletesen beszámol.
6. §
Az önkormányzat létszámkeretét a 5. számú melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat saját bevételeinek tervezett összegét az adósságot keletkeztető ügyek
tekintetében 2015-2017. évekre a tájékoztató tábla tartalmazza.
8. §
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati
Hivatal közreműködésével az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
9. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztonságos gazdálkodáshoz
átmenetileg nélkülözhető önkormányzati pénzeszközöket – az állami támogatás kivételével –
rövid távú tartós betétben vagy forgatási célú befektetési jegyben a jegyző egyetértésével a
számlavezető pénzintézetnél lekösse.
10. §
1. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13.
§ (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000 e
Ft.
2. A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4)
bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.
11. §
1. Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármester, 500 eFt felett
előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve az alábbiakra teljesíthet készpénzben
kifizetést:
a. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b. egységes rovatrend és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó
kiadások,
c. az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d. az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök
beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e. az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások és K123 Egyéb külső
személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

f. a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain
elszámolandó kiadások,
g. az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási
kötelezettséggel adott előlegek
készpénzben történő teljesítésére igényelhető – a pénzkezelési szabályzatában
meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel – készpénz felvételét a
fizetési számlát vezető banktól, és teljesíthet készpénzben kifizetést.
12. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 01. napjától
kell alkalmazni.
Kendik Miklós
Tóth János
polgármester
jegyző
Záradék: Ez a rendelet 2014. február 11. napján kihirdetésre került.
Tóth János
jegyző

Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (II. 11.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *
*Egységes szerkezetben Kőszegpaty község Önkormányzata
Képviselő-testületének 7/2014.(IX.17.) számú önkormányzati rendeletével
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
23. § (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) f. pontja
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
/1/ A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
/2/ A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 31.616 e Ft-ban állapítja meg. *1
3. §
/1/ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet
tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat működési, felhalmozási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja
meg: *2
e Ft-ról E Ft-ra
Működési kiadások összesen
15.548 16.393
ebből
- Személyi kiadások
4044
4479
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó 1315
1381

- Ellátottak pénzbeli juttatásai
240
564
Felhalmozási kiadások összesen
400
3378
ebből
- Beruházások
28
- Felújítások
2950
/3/ Az önkormányzat egyéb, a /2/ bekezdésében megállapított előirányzatokba nem
tartozó tartalékok előirányzata 2.845 e Ft, a finanszírozási kiadások előirányzatát 9.000 eFtban állapítja meg. *3
/4/ Az önkormányzat /2/-/3/ bekezdés szerinti 2014. évi kiadási előirányzatait a 3. számú
melléklet tartalmazza.
/5/ A kiadásokból 6.999 eFt az előző év költségvetési maradvány terhére finanszírozható,
amelyből 6.599 eFt működés célú, míg 400 eFt felhalmozási célú. *4
/6/ A közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 0,7 főben határozza meg. *5
4. §
Az önkormányzat költségvetésének kormányzati funkciónkénti bemutatását a 4. számú
melléklet tartalmazza.
5. §
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 2.845 e Ft összegű tartalékot
képez.*6
/2/ Az általános tartalék összege 2.545 e Ft. *7
/3/ A céltartalék összege 300 e Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
elemi kár vagy más rendkívüli helyzet megoldása érdekében történő felhasználásra. Erről a
polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén részletesen beszámol.
6. §
Az önkormányzat létszámkeretét a 5. számú melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat saját bevételeinek tervezett összegét az adósságot keletkeztető ügyek
tekintetében 2015-2017. évekre a tájékoztató tábla tartalmazza.
8. §
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati
Hivatal közreműködésével az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
9. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztonságos gazdálkodáshoz
átmenetileg nélkülözhető önkormányzati pénzeszközöket – az állami támogatás kivételével –
rövid távú tartós betétben vagy forgatási célú befektetési jegyben a jegyző egyetértésével a
számlavezető pénzintézetnél lekösse.
10. §
1. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13.
§ (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000 e
Ft.
2. A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4)
bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.
11. §

1. Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármester, 500 eFt felett
előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerve az alábbiakra teljesíthet készpénzben
kifizetést:
a. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b. egységes rovatrend és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó
kiadások,
c. az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d. az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök
beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e. az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások és K123 Egyéb külső
személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f. a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain
elszámolandó kiadások,
g. az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási
kötelezettséggel adott előlegek
készpénzben történő teljesítésére igényelhető – a pénzkezelési szabályzatában
meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel – készpénz felvételét a
fizetési számlát vezető banktól, és teljesíthet készpénzben kifizetést.
12. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 01. napjától
kell alkalmazni.
Kendik Miklós sk.
polgármester
Záradék: Ez a rendelet 2014. február 11. napján kihirdetésre került.

Tóth János sk.
jegyző
Tóth János sk.
jegyző

*1
Módosította Kőszegpaty község Önkormányzata
(IX.17.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a
*2
Módosította Kőszegpaty község Önkormányzata
(IX.17.) számú önkormányzati rendelete 2. § /2/ bekezdése
*3
Módosította Kőszegpaty község Önkormányzata
(IX.17.) számú önkormányzati rendelete 2. § /3/ bekezdése
*4
Módosította Kőszegpaty község Önkormányzata
(IX.17.) számú önkormányzati rendelete 2. § /5/ bekezdése
*5
Módosította Kőszegpaty község Önkormányzata
(IX.17.) számú önkormányzati rendelete 2. § /6/ bekezdése
*6
Módosította Kőszegpaty község Önkormányzata
(IX.17.) számú önkormányzati rendelete 3. § /1/ bekezdése

Képviselő-testületének 7/2014.
Képviselő-testületének 7/2014.
Képviselő-testületének 7/2014.
Képviselő-testületének 7/2014.
Képviselő-testületének 7/2014.
Képviselő-testületének 7/2014.

*7
Módosította Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.
(IX.17.) számú önkormányzati rendelete 3. § /2/ bekezdése

