
Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről

Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdés  f) 
pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 23. § (1) bekezdésében,  Magyarország  
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 111.  §-ban  foglaltak szerint  –  tekintettel 
Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  a  helyi  rendeletek előkészítésében  való  társadalmi  részvételről 
szóló 12/2011. (XII.05.) Önkormányzati Rendeletének 2. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra társadalmi 
egyeztetés mellőzésével – az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§
A rendelet hatálya Beloiannisz Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §
 Beloiannisz Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

1.) Bevételi főösszegét
- ebből:

62.080 e Ft-ban,

a)Állami támogatás 9.488 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét
- ebből:

11.780 e Ft-ban,

ba) iparűzési adó 20 e Ft-ban,
bb) gépjárműadó 6.768 e Ft-ban,
bc) Talajterhelési díj 4.000 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 5.080 e Ft-ban,

d) Működési célú pénzt. Átv. Államháztartáson kívülről   1.499 e  Ft- ban, 
e) Támogatásértékű működési bevétel 10.019 e Ft-ban, 
f) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét
g) pénzmaradvány

5.112 e Ft-ban,
           19.102 e Ft-ban,

2. Kiadási főösszegét
- ebből:

62.080 e Ft-ban,

a) Működési költségvetés összegét
- ebből:

50.426 e Ft-ban,

aa) személyi juttatások összegét 9945 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.749 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 22.226 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét
- ebből:

15.506 e Ft-ban,

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 2005 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 1209 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8.466 e Ft-ban,
add) általános céltartalék 3.416 e Ft-ban,
ade) Kölcsön/hitelvisszafieztése 2.000 e Ft-ban,
adf) Elszámolások és befizetések 1.000 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét
- ebből:

9.064 e Ft-ban,



ba) beruházási kiadások összegét 5.080 e Ft-ban,
bb)  önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. 
(ezen belül a támogatási értékű felhalmozási kiadások összegét)

3.984 e Ft-ban,

állapítja meg. 

3. §
 Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 7.  melléklet tartalmazza.

4. §
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét az 1.  melléklet tartalmazza.

5. §
 Az Önkormányzat 2014. évi működési  bevételit  a 2.  melléklet tartalmazza.

6. §
 Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
 

7. §
 Az Önkormányzat 2014. évi működési kiadásait a  4.  melléklet tartalmazza.

8. §
Az önkormányzat 2014. évi saját és pályázati forrásból megvalósítandó beruházásairól és kisértékű tárgyi 
eszköz beszerzéseit az 5.  melléklet tartalmazza.

9. §
Az önkormányzat által a 2014. évben a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegegű 
ellátásait a 6.  melléklet tartalmazza.

10. §
Az állami hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatásokat a 8.  melléklet tartalmazza. 

11. § 
Az Önkormányzat 2012. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.  
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz 
meg.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

12. §
 Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a Képviselő-testület 
gyakorolja.

13. §
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozása az általános 
tartalék terhére, illetve likvid hitel felvételével történhet.

14. § 
 (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés  
útján hasznosítható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselő-testület 5 millió Ft 
összeghatárig  a  polgármestert  felhatalmazza.  A  megtett  intézkedésről,  szerződésről  a  polgármester  a 
következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.



(3)  Az  5  millió  Ft-ot  meghaladó  összegű  költségvetési  többlet  felhasználásáról  a  képviselő-testület 
határozatban dönt.

15. §
Az  állami  költségvetésből  címzett,  központosított  előirányzatként,  valamint pályázat  alapján folyósított, 
vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt 
célra fordíthatóak.

16. §
 Az évközi többletigények, valamint az  elmaradt bevételek pótlására  szolgáló általános tartalék felett  a  
képviselő-testület rendelkezik. Az általános tartalék összege 3.416 e Ft. 

17.§
Beloiannisz Község területén nemzetiségi önkormányzat működik.

18. §
A képviselő-testület  –  az  első negyedév kivételével –  negyedévenként, legkésőbb az  éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. 

19. §
Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések 
is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozás).

20. §

Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról  2014. szeptember 15-ig, a  háromnegyed éves helyzetről a  
költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2014. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet. 

Záró rendelkezések

21. §
Ez  a  rendelet a  kihirdetést  követő napon lép hatályba,  rendelkezéseit  azonban 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 

Papalexisz Kosztasz
Polgármester 

dr. Bugyi Katalin
Jegyző 

A rendelet kihirdetve:
2014. február 26.-án.

.............................................
Biró Brigitta jegyzői referens


