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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 

 

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében, valamint a 109. § (6) 

bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a 

következőket rendeli el:  

I.Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1.§. 

A rendelet célja Nógrádmegyer Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. 

évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a  

közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőriz- 

hető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok 

teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok 

teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik. 

 

A rendelet hatálya 

2.§. 

 

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed 

ki. 

 

II. Fejezet 

Az önkormányzat költségvetésének főbb adatai 

A költségvetés bevételei 

3. §. 

(1) A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének 

bevételi főösszegét 292.760 EFt-ban határozza meg az 1. sz. melléklet szerint. A bevételi 

előirányzaton belül: 

 

-      felhalmozási célú bevételt                             820 E Ft-ban, 

– a működési célú bevételt                     291.940 E Ft-ban 

 

állapítja meg. 
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(2) A fenti bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Költségvetés kiadásai 

  

4.§. 

 

A képviselő-testület a települési önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének kiadási 

főösszegét 292.760 E Ft-ban állapítja meg a 1 sz. melléklet szerint. A kiadási előirányzaton 

belül 

 

– a működési célú kiadásokat                                             291.940 E Ft-ban, 

ebből: 

- bér- és bérjellegű kiadásokat                                             151.862 E Ft-ban, 

- szociális hozzájárulás                                               30.448 E Ft-ban, 

- a dologi kiadásokat                                               73.800 E Ft-ban, 

- társadalmi és szociális jellegű kiadásokat                                        27.610 E Ft-ban, 

- a működési célú pénzeszköz átadásokat                                            8.220 E Ft-ban, 

 

- felhalmozási célú kiadások                                                     820 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait - a 

kiemelt előirányzatonkénti részletezést is tartalmazva – valamint az intézményi támogatásokat 

a 3 és a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, 

mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe 

véve – együttesen egyensúlyban a 1. számú melléklet mutatja be. 

 

(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 

A tervezett hiány finanszírozása likvid hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani 

kiegészítő támogatás elnyerésére. 

 

(5) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek 

engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül az Ávr. 24.§ (3) bekezdése szerint költségvetési 

szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 

 

III. Fejezet  

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai  

 

5. §. 

 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2014. 

évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, 

valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos 

felhasználására. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 7. sz. melléklete 

tartalmazza.  
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(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját 

bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a képviselő-testület felhatalmazása 

alapján jogosult, illetve köteles. 

 

(3 Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet 

teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával 

és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.   

 

(4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások 

következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a 

polgármester a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben 

- a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.  

 

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a 

Képviselő-testületet tájékoztatja.  

 

6.§ 

 

A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról 

a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi 

önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti  megállapodást köt az Önkormányzat. 

 

7.§ 

 

A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi 

banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. 

 
Az előirányzat módosítása   

 

8. § 

 

(1)  A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról a  kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.  

 

(2) A képviselő-testület az előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét 

negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet tervezet képviselő-testület elé 

terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosíthatja. 

 

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 

polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 

 

9. § 

 

(1) Az előirányzatok módosításáról, az előirányzaton belül önkormányzati 

kötelezettségvállalásról  a polgármester saját hatáskörben 2.000.000.-  Ft erejéig dönthet. 
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Ezt meghaladóan az előirányzatok módosításáról, önkormányzati kötelezettségvállalásról csak 

a képviselő-testület dönthet.  

 

(2) A képviselő-testület az átcsoportosítás jogát -  béralap, felhalmozási kiadások és a tartalék 

kivételével -  3.000.000.-  Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Az értékhatár feletti 

átcsoportosításról kizárólag a képviselő-testület dönthet. 

 

(3) A polgármester a saját hatáskörében végzett módosításról és átcsoportosításról a 

képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni. 
  

(4) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg. 

 

10. § 

 

(1) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 

részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) sz. 

Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is 

eltérhetnek. Az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás nem irányulhat az előirányzat-

módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok jóváhagyott céltól eltérő 

csökkentésére.  

 

(2) A költségvetési szervek vezetői a jogszabályi felhatalmazás alapján saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat-módosításokról a Képviselő-testületnek negyedévenként kötelesek 

beszámolni. 

 

(3) A költségvetési szervek az előirányzat módosítására benyújtott javaslatukban, valamint a 

pótelőirányzatot igénylő előterjesztésekben tájékoztatják a Képviselő-testületet a kiadási 

többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesül) vagy tartós (a költségvetési 

előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről. A tartós jellegű előirányzat növekményből 

eredő, további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során. 

A fenti elemzés nélkül a Képviselő-testület nem tárgyalhat és nem hozhat döntést e 

tárgykörben. 

 

(4) A költségvetési szervek az előirányzat-módosítást követően 30 napon belül módosítják az 

előirányzat felhasználási ütemtervüket. 

 

A költségvetési szervek gazdálkodása 

 

11. § 

 

(1) Az önkormányzat által létesített, vagy fenntartott költségvetési szerv kiadási előirányzatát 

nem lépheti túl kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját 

tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el, valamint jóváhagyott 

pénzmaradvánnyal rendelkezik. 

 

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét és a 

külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálatot követően jóváhagyott, előző évi 

előirányzati maradványát kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatja fel. 
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(3) A költségvetési szerv vezetője egy személyben felelős az intézmény gazdálkodásának 

szabályszerűségéért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért, a gazdálkodásról 

készült információk valódiságáért, valamint az előirányzat-módosítások e rendeletben 

meghatározott időpontban történő képviselő-testület elé terjesztéséért. 
 

12. § 

 

(1) A pénzmaradvány megállapítására, elszámolására és felhasználására vonatkozóan a  

368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 155.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.  
 

(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg.  

A képviselő-testületi előterjesztésben a pénzmaradvány keletkezésének okát a szakmai és  

gazdálkodási tevékenység végrehajtásának elemzésével be kell mutatni. 

 

(6) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megállapítására vonatkozóan a 368/2011. 

(XII.31.) Korm.rendelet 155. §-ában foglaltakat kell alkalmazni és a zárszámadási rendelet 

mellékletében kell bemutatni. A zárszámadási rendelet pénzmaradvány megállapításáról 

szóló mellékletében foglaltak szerint kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt, szabad  

pénzmaradvány felhasználásáról a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv a  pénzmaradványt a  

jóváhagyást követően használhatja fel.  
 

 

13.§ 

 

(1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt  

esedékességű  elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az 

éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy a 2  millió forintot, haladéktalanul kötelesek a 

Polgármestert írásban tájékoztatni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését 

kezdeményezi. Az  önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester 

bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi. 

 
(3) Az  önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot 

terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. 

 

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt jelzéstől számított 20 napon belül a Képviselő-

testület nem ülésezik, a polgármester köteles az önkormányzati biztos kijelöléséről 

gondoskodni, s ezen intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen 

tájékoztatni. 
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IV.  

 

Vegyes és záró rendelkezések 

14. § 

 

(1) A közös hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében  az illetményalap a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §. szerinti illetményalap, 2014. évben 

38.650 forint.   

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) (4) bekezdése 

alapján Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös hivatal nógrádmegyeri 

hivatalában valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselőjének 2014. január 1. napjától 

2014. december 31-ig terjedő költségvetési évre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának 

megfelelő illetménykiegészítést állapít meg, a fedezet a közös hivatal költségvetésében 

rendelkezésre áll.  

 

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) (4) bekezdése 

alapján Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös hivatal nógrádmegyeri 

hivatalában valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőjének 2014. január 1. napjától 

2014. december 31-ig terjedő költségvetési évre a köztisztviselő alapilletménye 10%-ának 

megfelelő illetménykiegészítést állapít meg, a fedezet a közös önkormányzati hivatal 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

(4) A köztisztviselők cafeteria juttatását a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 

szóló 2013. évi CCXXX törvény 54. §. (2) bekezdése szerint bruttó 200.000.-Ft összegben 

állapítja meg.  

(4) A Képviselő-testület költségvetési szerveinél adható Erzsébet utalvány 5.000.-Ft/fő/hó. A 

támogatást terhelő adót az önkormányzat átvállalja. 

 

15. § 

 

Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület külön 

határozattal dönt.  

16. § 

 

 (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-

testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
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17. § 

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. év 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

(2) Amennyiben a képviselő testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem 

alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti 

gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a Polgármester jogosult a helyi 

önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti 

beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

(3) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. 

 

Nógrádmegyer, 2014. február 3. 

 

 

 

                    Verbói Gábor                                                              dr. Verbói Mária 

                     polgármester                                                                      jegyző      

 

 

 

  A rendelet  kihirdetve. 2014. február 6. 

 

 

 

 

 Dr. Verbói Mária 

              jegyző 


