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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

4 /2014. (II. 05.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

 

1. §. Ezen rendelet állapítja meg Móricgát Községi Önkormányzat 2014. évi  

 költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a 

költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait. 

 

2. §. A helyi önkormányzat  

 

 2014. évi bevételi és kiadási főösszegét 42.231. 000.- Ft-ban 

  

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 35.041.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 7.190.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 32.806.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 450.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési többlet összegét 8.975.000.- Ft-ban 

 

 állapítja meg. 

 

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülre 23.343 e/ Ft 

b.) Közhatalmi bevételek 9.580 e/Ft 

c.) Működési bevételek 2.038 e/Ft 

d.) Kamatbevétel 80 e/Ft 

 

II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 7.160 e/Ft 

b.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 30 e/Ft 
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2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások 6.827 e/Ft 

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó 1.681 e/Ft 

c.) Dologi kiadások 13.354 e/Ft 

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.860 e/Ft 

e.) Egyéb működési célú kiadások 

 ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 6.814 e/Ft 

 eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre 270 e/Ft 

 ec.) Tartalékok 

  ebből: általános tartalék 8.975 e/Ft 

 

 II. Felhalmozási költségvetés 

 a.) Beruházások 250 e/Ft 

 b.) Egyéb felhalmozási kiadások  

  ba.) Kölcsön lakosságnak 200 e/Ft 

 

3. §.  A Közös Önkormányzati Hivatal  és a Jászszentlászló-Móricgát Községi 

Önkormányzatok Társulása működtetésére átadott működési  

célú  támogatások előirányzatai: 

  a.) Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 1.322 e/Ft 

  b.) Önkormányzati Társulás működéséhez 5.025 e/Ft 

  ezen belül:   

   

  Szent László Óvoda és Bölcsőde 671 e/Ft 

  Védőnői szolgálat működéséhez 539 e/Ft 

  Gyermekélelmezési konyha 622 e/Ft 

  Alapszolgáltatási  Központ 3.103 e/Ft 

  Önkormányzati Társulás igazgatási tev. 90 e/Ft 

    

4. §. A Társulás által fenntartott központi orvosi ügyeletre átadott egyéb működési célú 

támogatás 394 e/Ft. 

     

5. §.  (1) A helyi önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak főösszegét 

előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1. számú melléklet mutatja be. 
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 (2) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi  

CCXXX. törvényben meghatározott helyi önkormányzatok általános működésének és 

ágazati feladatainak támogatása jogcímeket, valamint a helyi önkormányzatok által 

felhasználható központosított előirányzatokat a rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza  

 

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinél 2014. évben foglalkoztatottak nyitó 

létszámkeretét 4 főben, záró létszámkeretét 7 főben határozza meg, ezen belül a 

közfoglalkoztatottak nyitó létszámát 2 főben, záró létszámlát 5 főben. A címenkénti és 

feladatonkénti létszámkereteket a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.  

  

 (4) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket, összegszerűen, kölcsönök 

célja szerinti bontásban, évenkénti lejáratok kimutatását a rendelet 4. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

(5) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló   programjai, 
projektjei bevételeit és kiadásait a rendelet 5. sz. melléklete mutatja be.  

 

6. §.  A rendelet előterjesztésében – szöveges indoklással együtt - tájékoztató jelleggel az 
alábbi mérlegek szerepeljenek: 

 a.) Közvetett támogatások, 

 b.) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, 

 c.) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és 

összesítve, 

 d.) Előirányzat felhasználási ütemterv. 

   

7. §. A Közös Hivatal költségvetési szerv előző évi pénzmaradványát a Móricgát Községi 

Önkormányzat felhatalmazása alapján Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

zárszámadási rendelete állapítsa meg. 

 

8. §. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászszentlászló-Móricgát 

Községi Önkormányzatok Társulása Társulási megállapodásában foglaltak alapján 

Jászszentlászló és Móricgát községek közigazgatási területére kiterjedő hatállyal 

Jászszentlászló Község  2014. évi költségvetéséről szóló     3/2014. (II. 05.) 

önkormányzati rendeletében állapítja meg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ellátásokért (bölcsőde) fizetendő térítési díjat. 

 

9. §. A Közös Hivatal és az Önkormányzati Társulás körébe tartozó, önállóan működő 

költségvetési szerveknél keletkező többletbevételeket önállóan használhatják fel, az 

együttes Képviselő-testületi ülés, Társulás Tanács határozatában előírt kötöttségek 

alapján. A kiemelt előirányzatok között önálló előirányzat átcsoportosítási jogkörrel 
nem rendelkezhetnek. 

 

10. §. Év közben az előirányzat-módosításról a Képviselő-testület a polgármester 

 előterjesztése alapján, 
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  - központi szervek és az elkülönített állami pénzalap a helyi  

  önkormányzat számára biztosított pótelőirányzat miatt, évente  
  háromszor, 

  - a helyi önkormányzat, költségvetési szervek saját  

  hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról félévenként, de 

 legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napjáig – december 31-i hatállyal dönt  a 

költségvetési rendeletének módosításáról. 

 

11. §. Hitelfelvételi ügyekben kizárólagosan a Képviselő-testület dönt a polgármester és a 
jegyző együttes előterjesztése alapján. 

 

12. §. A Közös Hivatal működéséhez megállapított támogatást Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, a Jászszentlászló-Móricgát 

Községek Önkormányzati Társulásának működéséhez megállapított támogatást a 

Társulás költségvetési számlájára kell átutalni havonta, - a MÁK Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatósága által leközölt nettófinanszírozási elszámolást követően, legkésőbb a 

hónap utolsó napjáig. 

 

13. §. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabad 

pénzeszközeit  értékpapírokba – államkötvénybe és kincstárjegybe – fektesse be, a 

pénzügyi befektetésekről beszámoló előterjesztésekor testületet tájékoztassa. 

 

14. §. Képviselő-testület az előre nem tervezett, ténylegesen realizálódott bevételi források 

feletti rendelkezési jogot – 1.000.000.- forint értékhatárig – polgármesterre ruházza. 

Döntéséről köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén. 

Amennyiben ezen értékhatár felett folyik be nem tervezett bevétel arról a képviselő-

testület rendelkezik. Az előre nem tervezett bevételek esetében nem lehet figyelembe 

venni a tervezési hiányosság miatt nem szerepeltetett, már meglévő megállapodás, 

szerződés, adás-vételből származó bevételeket.  

 

15. §. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ellátottak pénzbeli 

juttatásai rovaton belül 1.000.000.-Ft eseti értékhatárig évközben előirányzat 

átcsoportosítási jogkört gyakoroljon. Az előirányzat átcsoportosításról a soron 
következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a testületet.  

 

 (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési kiadások 

előirányzatai között 1.000.000. Ft eseti értékhatárig átcsoportosíthat. Döntéséről 
köteles a Képviselő-testületet a soron következő Testületi ülésen tájékoztatni.  

 

16. §. A helyi önkormányzat által támogatott közhasznú szervezetek (pl.: alapítványok, 

egyesületek) a kapott támogatás összegének felhasználásáról számadási 

kötelezettséggel tartoznak. A támogatott szervezettel a finanszírozás előtt a 

polgármester megállapodást vagy szerződést köt, melyben előírja a számadási 

kötelezettség teljesítésének határidejét. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott 

szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz határidőre eleget, e 
kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.  
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17. §. (1) A helyi önkormányzat, szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának 

mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, és e tartozás egy hónapon belül 
nem tudja harminc nap alá szorítani – önkormányzati biztost kell kijelölni.  

 (2) Az önkormányzati biztos személyének kijelölési joga a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. 

 

18. §. Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, mely Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerint 

adósságot keletkeztető ügyletet eredményezne. 

 

19. §. Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 
2014. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

M ó r i c g á t, 2014. január 27. 

 

 

 

    Csontos Máté Valentovics Beáta 

    polgármester jegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

Rendelet kihirdetve: 

2014. február 05-én. 

 

 

 

     Valentovics Beáta 

     jegyző 


