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Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
2/2014. (II. 14.)1 önkormányzati rendelete 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 
a 6/2014. (VI. 25.), a 7/2014. (IX. 24.), a 10/2014. (XI. 26.) és 

az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításaival 
egységes szerkezetben 

 
Kőröstetétlen 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 a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kőröstetétlen Község Önkormányzatára (a továbbiakban: 
Önkormányzat). 
 
2. § (1) Ez a rendelet 20. mellékletet tartalmaz. 

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g) pontjában előírt 
kimutatást a 20. melléklet tartalmazza. 

 
2. A költségvetés fő összegei 

 
3. § (1)2 Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét forrásonkénti és 
intézményenkénti bontásban 393.393 e Ft-ban az 1. melléklet tartalmazza. 

(2)3 A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 393.393 e Ft. 
(3)4 A költségvetési mérleg egyenlege felhalmozási és működési mérlege egyensúlyban van: 

a) működési mérleg egyenlege 50.067 e Ft többletet mutat. 
b) felhalmozási mérleg egyenlege 50.067 e Ft hiányt mutat. 

 
4. § (1)5 Az Önkormányzat bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek 
előirányzata 164.755 e Ft: 

a)6 önkormányzatok működési támogatása 16.982 e Ft: 
aa) kötelező feladat 16.958 e Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b)7 működési célú támogatások államháztartáson belülről 56.224 e Ft: 
ba)8 kötelező feladat 50.224 e Ft 
bb) önként vállalt feladat 6.000 e Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c9) termékek és szolgáltatások adói 49.604 e Ft: 

                                                 
1 A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2015. február 6-ától hatályos szöveg. 
2 A 3. § (1) bekezdését módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. 
február 6-ától. 
3 A 3. § (2) bekezdését módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. 
február 6-ától. 
4 A 3. § (3) bekezdését módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. 
február 6-ától. 
5 A 4. § (1) bekezdés felvezető szövegét módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatályos: 
2015. február 6-ától. 
6 A 4. § (1) bekezdés a) pontját módosította a 10/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja. 
Hatályos: 2014. november 27-étől. 
7 A 4. § (1) bekezdés b) pontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja. Hatályos: 2015. 
február 6-ától. 
8 A 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja. 
Hatályos: 2015. február 6-ától. 
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ca)10 kötelező feladat 49.604 e Ft 
cb) önként vállalt feladat 0 Ft 
cc) állami feladat 0 Ft 

d)11 közhatalmi bevételek 53.537 e Ft: 
da)12 kötelező feladat 53.537 e Ft. 
db) önként vállalt feladat 0 Ft 
dc) állami feladat 0 Ft 

e)13 működési bevételek  54.994 e Ft. 
ea)14kötelező feladat 54.994 e Ft 
eb) önként vállalt feladat 0 Ft 
ec) állami feladat 0 Ft 

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft: 
fa) kötelező feladat 0 Ft 
fb) önként vállalt feladat 0 Ft 
fc) állami feladat 0 Ft 

(2)15 Felhalmozási bevételek előirányzata 185.389 e Ft: 
a)16 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 185.389 e Ft: 

aa) kötelező feladat 252.306 e Ft 
ab17) önként vállalt feladat 10.000 e Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b) felhalmozási bevételek 0 Ft: 
ba) kötelező feladat 0 Ft 
bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft: 
ca) kötelező feladat 0 Ft 
cb) önként vállalt feladat 0 Ft 
cc) állami feladat 0 Ft 

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 0 Ft: 
a) központi, irányító szervi támogatás 0 Ft: 

aa) kötelező feladat 0 Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

 
5. § (1)18 Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. 

Működési kiadások előirányzata 157.937 e Ft: 

                                                                                                                                                                  
9 A 4. § (1) bekezdés c) pontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § d) pontja. Hatályos: 2015. 
február 6-ától. 
10 A 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja. 
Hatályos: 2015. február 6-ától. 
11 A 4. § (1) bekezdés d) pontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § f) pontja. Hatályos: 2015. 
február 6-ától. 
12 A 4. § (1) bekezdés d) pont da) alpontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § g) pontja. 
Hatályos: 2015. február 6-ától. 
13 A 4. § (1) bekezdés e) pontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § h) pontja. Hatályos: 201. 
február 6-ától. 
14 A 4. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § i) pontja. 
Hatályos: 201. február 6-ától. 
15 A 4. § (2) bekezdésének felvezető szövegét módosította a 7/2014.(IX. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés 
a) pontja. Hatályos: 2014. szeptember 25-étől. 
16 A 4. § (2) bekezdés a) pontját módosította a 10/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja. 
Hatályos: 2014. november 27-étől 
17 A 4. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontját módosította a 6/2014.(VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) 
pontja. Hatályos: 2014. június 26-ától. 
18 Az 5. § (1) bekezdésének felvezető szövegét módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 
a) pontja. Hatályos: 2015. február 6-ától. 
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a)19 személyi juttatás 43.068 e Ft: 
aa)20 kötelező feladat 43.068 e Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b)21 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.130 e Ft: 
ba)22 kötelező feladat 8.130 e Ft 
bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c)23 dologi kiadások 42.355 e Ft: 
ca)24 kötelező feladat 42.355 e Ft 
cb) önként vállalt feladat 0 e Ft 
cc) állami feladat 0 e Ft 

d)25 ellátottak pénzbeli juttatásai 7.440 e Ft: 
da) kötelező feladat 7.036 e Ft 
db) önként vállalt feladat 0 Ft 
dc) állami feladat 0 Ft 

e)26 egyéb működési célú kiadások 56.944 e Ft: 
ea)27 kötelező feladat 56.944 e Ft 
eb) önként vállalt feladat 0 Ft 
ec) állami feladat 0 Ft 

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli céltartalék 17.000 e Ft: 
fa) kötelező feladat 17.000 e Ft 
fb) önként vállalt feladat  0 Ft 
fc) állami feladat 0 Ft 

g) az e) pontban megállapított kiadáson belüli általános tartalék 5.760 e Ft: 
ga) kötelező feladat 5.760 e Ft 
gb) önként vállalt feladat 0 Ft 
gc) állami feladat 0 Ft 

 
(2)28 Felhalmozási kiadások előirányzatai 235.276 e Ft: 

a)29 beruházások 235.276 e Ft: 
aa)30 kötelező feladat 224.288 e Ft 
ab)31 önként vállalt feladat 10.988 e Ft 

                                                 
19 Az 5. § (1) bekezdés a) pontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja. 
Hatályos: 2015. február 6-ától. 
20 Az 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontját módosította az 1/2015.(II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) 
pontja. Hatályos: 2015. február 6-ától. 
21 Az 5. § (1) bekezdés b) pont módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja. 
Hatályos: 2015. február 6-ától. 
22 Az 5. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) 
pontja. Hatályos: 2015. február 6-ától. 
23 Az 5. § (1) bekezdés c) pontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja. 
Hatályos: 2015. február 6-ától. 
24 Az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) 
pontja. Hatályos: 2015. február 6-ától. 
25 Az 5. § (1) bekezdés d) pont módosította a 10/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. § e) pontja. Hatályos: 2014. 
november 27-étől. 
26 Az 5. § (1) bekezdés e) pontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja. 
Hatályos: 2015. február 6-ától. 
27 Az 5. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés i) 
pontja. Hatályos: 2015. február 6-ától. 
28 Az 5. § (2) bekezdés felvezető szövegét módosította az 1/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2015. február 6-ától. 
29 Az 5. § (2) bekezdés a) pontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja. 
Hatályos: 2015. február 6-ától. 
30 Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) 
pontja. Hatályos: 2015. február 6-ától. 
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ac) állami feladat 0 Ft 
b) felújítások 0 Ft: 

ba) kötelező feladat 0 Ft 
bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c)32 egyéb felhalmozási célú kiadások 180 e Ft: 
ca)33 kötelező feladat 180 e Ft 
cb) önként vállalt feladat 0 Ft 
cc) állami feladat 0 Ft 

 
(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 0 Ft: 

a) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft: 
aa) kötelező feladat 0 Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

 
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkerete 1 fő, ebből csökkent munkaképességű alkalmazott nincs. A 
2014. évi engedélyezett létszámot és a közcélú foglalkoztatottak tervezett létszámát a 13. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi mérlegét: 
 a) működési és 
 b) felhalmozási részletezésben állapítja meg. 

 
3. Eljárási szabályok 

 
8. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése 
alapján hajtja végre. 

(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapít meg. 
(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel. 
 

9. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de 
legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi 
ülésén, 2014. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező 
határidők a következők: 

a) 2014. június 30. 
b) 2014. szeptember 30. 
c) 2014. december 31. 

(2) Az Önkormányzat a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat 
végre. 
 
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a) döntsön a forrásfelhasználásról nettó 1.000.000 Ft értékhatárig. 
b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad 

pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze; 
(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-

testületet. 
                                                                                                                                                                  
31 Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontját módosította az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) 
pontja. Hatályos: 2015. február 6-ától. 
32 Az 5. § (2) bekezdés c) pontját módosította a 6/2014.(VI. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) 
bekezdés c) pontja. Hatályos: 2014. június 26-ától. 
33 Az 5. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontját módosította a 6/2014.(VI. 26.) önkormányzati rendelet 3. § 
(2) bekezdés d) pontja. Hatályos: 2014. június 26-ától. 
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11. § Az Önkormányzat az Európai Uniós és nem Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló 
programok bevételeit és kiadásait a 14, 15, 16, 17. melléklet alapján elkülönítetten kezeli. 
 
12. § (1) A 2014. év költségvetését terhelő, a 2013. évről áthúzódó kötelezettségeket, kifizetetlen 
számlákat, támogatásokat teljesíteni kell. 

(2) A pénzügyi teljesítés ütemezése a következő: 
a) Intézmények alulfinanszírozása a 2013. évi beszámoló, pénzmaradvány-elszámolás után, 

határidő: 2014. április 30. 
b) Önkormányzat kifizetetlen számlái (dologi kiadások, támogatások) határidő: 2014. április 30. 

 
14. § A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásakor az önkormányzat 
kötelezettséggel nem terhelt maradványát elvonja. A feladatelmaradás jogcímen – szabad 
pénzmaradvány - önkormányzattól elvont összeget  általános tartalék képzésére használja fel. 
 
15. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások 
csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet 
rendelkezésre állásakor indít el. 
 
16. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási 
jellegű bevételek realizálódásának ütemében kerül sor. 

(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli. 
 
17. § A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 11. 
melléklet szerint állapítja meg. 

. 
4. Záró rendelkezések 

 
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a 2012. évi költségvetés zárszámadásáról 3/2013. (V. 2.) önkormányzati 
rendelet. 

 (3) Ez a rendelet Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatala hirdetőtábláján, két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 

(4) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a kőröstetétleni községháza 
hirdetőtábláján. 

 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. Pásztor Imre sk. 

jegyző polgármester 
 

Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 
 2015. február 9. 

 
Dr. Diósgyőri Gitta 

jegyző 


	Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
	2. A költségvetés fő összegei
	3. Eljárási szabályok


	a) döntsön a forrásfelhasználásról nettó 1.000.000 Ft értékhatárig.
	4. Záró rendelkezések


