Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.05) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetbe foglalva a 10/2014.(VI.26.) rendelet és a 13/2014.(IX.18.) rendelet valamint az
1/2015.(I.29.) sz. rendelet módosításával)
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervéről az alábbi
rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed
ki.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. sz melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai
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 2 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetését:
a)
323.379 E Ft Költségvetési bevétellel
b)
323.379 E Ft Költségvetési kiadással
_______________________________________
c)
nulla Ft Költségvetési hiánnyal állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. sz.
melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások
4. § A költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3. sz. melléklet rögzíti.

III. A költségvetési kiadások és bevételek
5. §(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat –tájékoztató jelleggel –
mérlegszerűen önkormányzati szinten az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(2)
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. sz. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetést megalapozó közvetett támogatások és indokolása:
1. Adókedvezmények, adómentességek
a./ Építményadó:
17.000 Ft közműhálózat kiép. miatt (villanyhálózat)
240.000 Ft közműnélküliség figyelembevétele miatt
b./ Telekadó:
2
1

27.000 Ft közműhálózat kiép. miatt villanyhálózat)

1/2015.(I.29.) sz. Ö.R. módosítása
13/2014.(IX.18.) Ö.R. módosítása – hatályos 2014.09.18-tól

10/2014.(VI.26.) Ö.R. módosítása – hatályos 2014. június 27-től
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3.500.000 Ft közműnélküliség figyelembevétele miatt
150.000 Ft családi ház beépítése érdekében
c./ Kommunális adó:
összesen:

80.000 Ft szociális helyzetre tekintettel
4.014.000 Ft

2. Indokolás:
Az önkormányzati rendeletek alapján kapott adómentesség és adókedvezmény a beruházásokat
kívánja támogatni, továbbá figyelemmel van az üdülőterület nehezen elérhető (közműnélküli)
pontjaira, valamint az adóalanyok szociális helyzetére.

IV. Költségvetési létszámkeret
7.§ (1) Az önkormányzat 2014.évben engedélyezett létszámát 44 főben állapítja meg a Képviselőtestület a 6. sz. melléklet szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2014. évi éves létszám
előirányzatát a képviselő testület 10 főben határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a
kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben
végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül
tájékoztatja.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület- az első negyedév kivételével-negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét.

Záró rendelkezések
9. § A rendelet 2014.02.06-án lép hatályba de rendelkezéseit 2014.január 1-től kell alkalmazni. A
kihirdetésről a jegyző az SZMSZ-ben maghatározott módon gondoskodik.
Kismaros, 2014. február 05
Poldauf Gábor s.k.
Polgármester

dr. Cseri Tibor s.k.
Jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2015. január 29-én
Dr. Kürti Adrienn
jegyző

