Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed: Tiszasziget Község Önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét
125 millió 517 ezer forintban állapítja meg.

3. §
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről

65 113 e Ft

amelyből
aa) önkormányzatok működési támogatásai
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei
ac) OEP finanszírozás / védőnők

61 821 e Ft
0 e Ft
3 292 e Ft

b) közhatalmi bevételek

19 950 e Ft

amelyből
ba) vagyoni típusú adók

7 200 e Ft

bb) gépjárműadó

3 200 e Ft

bc) egyéb közhatalmi bevételek

9 550 e Ft

c) működési bevételek

4 404 e Ft

d) finanszírozási bevételek

36 050 e Ft

4. §
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetés

88 588 e Ft

aa) személyi juttatások

21 914 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:

6 213 e Ft

ac) dologi kiadások:

40 580 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:

6 580 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:

13 301 e Ft

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai:
a) beruházás (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)

279 e Ft

b) felújítás (ingatlanfelújítás)

30 000 e Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás

400 e Ft

d) finanszírozási kiadások

6 250 e Ft

5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

(2) Az önkormányzat a 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti
megbontását az 2-5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat rendszeres és rendkívüli pénzbeli és természetbeni támogatások
jogcímenkénti kiadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2016. évi
alakulását bemutató mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet alapján
hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 1. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

6. §
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással programot, projektet nem tervez .

3. Egyéb rendelkezések
7. §
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletként 2014. évre 36.050 e Ft
finanszírozási bevételt tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. §
(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület
hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét
elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a
visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

5. Záró rendelkezések
10. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 01.
napjától kell alkalmazni.

Tiszasziget, 2014. Február 05.

Ferenczi Ferenc
polgármester

dr. Szénási Hanna
kirendeltség vezető

A rendelet kihirdetésre került: 2014. február 05. napján.

dr. Szénási Hanna
kirendeltség vezető

