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ENCSENCS KOZSEG ONKORMANYZATA
Kf PvIsEL6-TEsTijLETf NEK

2t2lr4. (tt r4.)

iinkormdnyzati rendelete

az ainkorm6nyzat 2014. 6vi kiilts6wet{ll8o!

Az dnkorm6nyzat kdpvisel6-testiilete az 
'llamh 

Zllart6st6l sz6l6 2011. evi CXCV.
tdNdny 23. $ (1) bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapj6r, az Alaptdrvdny 32. cikk
(1) bekezdds f., pontj6ban meghatarozon feladarktjrdben, valamint a Magyarorcz6g
helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. Tijrvdny 120. g. (t) bekezdds a_
pontjAban biztositott vdlem€nyezdsi jogkdrdben eljrirva az al6bbi rendeletet alkotja.

l.SArendelethat{lya

(l) A rendelet hatalya a kdpvisel6-restiiletre, annak bizottsagaira, a kdzds
dnkormdnyzati hivatalra ds az dnkormiinyzat iranyitdsa alii tartoz6 kdltsdgvetdsi
szervek€ (int€zmdnyekre) terj€d ki.

2. S A kdlts6gvet6s bev6telei 6s kiadisai

(1) A kdpvisel6-testiilet az tinkormanyzat 2014. dvi kijltsdgver6sdt:

486.029 E Ft Kiilts6gvet6si bev6tellel
486.029 E Ft Kiiltsdgyet6si kiad{ssal

0 E Ft Kitlts6gvet6si egyenleggel'
0 E Ft -ebbdl miikiid6si
OEFt felhalmozdsi

6llapitja meg.

(2) Az (1) bekezddsben megallapitott kdltsdgvetdsi bev6telek fondsonkdnti, a
kdltsdgvetdsi kiadrisok jogcimenk6nti megoszlaset dDkormiinyzati szinten, tovAbbA
a finansziroziisi bevdteleket 6s kiadrisokat a rendelet 1.1. melldklete alaoiAn
hatiLtozza me g a kepvisel6-testulet.

(3) A bevdtelek 6s kiadAsok €l6iftinyzat-csoportok, kiemelt el6idnyzatok ds azon beliil
kiitelez6 feladatok, dDkdnt vrllalt feladatok, allami (6llamigazgat.isi) feladatok
szerinti bont6sban az 1.2., 1.3., L4. melbkletek szeint lllapitja meg.

(4) A mriktiddsi 6s felhalmozdsi bevdtelek ds kiadrisok el6irdnyzatai mdrlegszerii
bemutatdsat dDkormanyzati szinten a 2.l. is a 2.2. melldklct rdszletezi.

I A kdltsa,.let si befitelek & kal$gtztCsi kiadAvk kiilanbbzetekiht a kbtltagatsi tnt hllkt rug: hidnyt (kbhstsyeisi esenkE)
]<elt benulatni(Aht.5 t (3) beke.ls).
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(5)

(6)

A miikitddsi hiAny bels6 finansziroziisiinak drdek6ben a kdpvisel6-testiilet az eldzd
dv(ek) kdltsdgvetdsi maradvdny6nak igdnybevdteldt rendeli el.

A felhalmoz6si hiriny finanszirozrisa drdekdben a 10 milli6 forintot meghalad6
fejlesztdsi cdli ad6ss6got keletkeztet6 iigylet megkijtesdre a Kormeny
hozz^jiLtil,ba szi.iksdges." A 10 milli6 fo ntot meg nem halad6 fejleszt€si cdhi
ad6ssAgot keletkeztet6 iigylet esetdben a hiriny kiils6 finanszirozisa fejlesztdsi
hitelb6l /vagy/ az el6zb €'t(ek) kdlrs6gvetdsi mamdviinyitnak, vdllalkozisi
maradv6nyinak ig6nybevdtel€vel titrtdnik.

3. {i A kiilts6gvet6s r6szletez6se

A K€pvisel6-testtilet az dr],kotmi,;lyzat 2014. gvi kijlts€gvetds€t r€szletesen a
ktivetkez6k szerint rillapitja meg:

(l) Az Onkormrinyzat ad6ssagot keletkeztet6 iigyletekb6l ds kezessdgvdllalisokb6l
fenn6ll6 kijtelezettsdgei a 3. melliklet ftsz]letez|.

(2) Az dnkorm6nyzat saj6t bevdteleinek rdszletez€sdt az ad6ssagot keletkeztet6
iigyletb6l szaBnaz6 targydvi fizetdsi kdtelezettsdg meg6llapitAsahoz a 4. melldlclet
tafizlmazza.

(3) Az 6nkormrinyzat 2014. dvi ad6ssrigot keletkeztet6 fejleszt€si cdljait az
5. me e Het ftszletezi.

(4) Az Onkormdnyzat kdltsdgvetdsdben szerepl6 beruhrizdsok kiadrisainak
beruhazdsonkdnti rdszletezdsdt a 6. melliklet szeinlhat|rozz.a rneg.

(5) Az iinkorm6nyzat kiiltsdgvet6sdben szerepl6 felfjit5sok kiad6sait felfjit6sonk€nt a

7. melliklet szeint ftszlelezi.

(6) Az EU-s trimogatrissal megval6sul6 programokat ds projekteket, valamint az

iinkormanyzaton kiviil megval6sul6 projektekhez val6 hozzAjlln liist a 8. thelbklel
szerint hagyjaj6v6.

(7) A 2. $ (1) bekezddsdben megdllapitott bevdtelek ds kiaddsok iinkormiinyzati,
kdztjs hivatali, tovdbbA kdltsdgvetdsi szervenkdnti megoszliisiit, 6s az dves
(engeddlyezett) ldtszam el6irli.nyzatot 6s a kdzfoglalkoztatottak l6tszdm6t
kdltsdgvetdsi szeNenkent, feladatonkdnt a 9.1..., 9.2...., 9.3.., mell4kletek szeint
hatarczza meg.

(8) Az Onkormrinyzat a kiadrisok kttzittt 10.114 E Ft iiltal6nos, 15.605 E Ft
cdltartaldkot 6llapit meg.'

4. S A kdltsdgyet6s v6grehajtrsrnak szab6lyai

' A Fdvdtusi OnkbmAhlzat ,s neglei Jagn fitus esetabeh 140 mjlr6 farint.
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(1) Az dnkormrinyzati szintii koltsdgvetds vdgrehajtesddrt a polgitumesrer, a
kiinn"vezetdssel kapcsolatos feladatok e116t6s6drt a jegyz6 a feleliis.

(2) Az Onkomanyzat gazd6lkodAsenak biztons6gddrt a k€pvisel6-testiilet, a
gazd6lkodris szabrilyszeriisdgddrt a polgrirmester felelds.

(3) A kdltsdgvetdsi hiiiny csdkkentdse drdekdben dvkdzben folyamatosan figyelemmel
kell kisdmi a kiadesok csdkkent€sdnek 6s a bev6telek ndveldsdnek lehet6s6geit.

(4) A kdlts6gvetdsi szervekn6l a jutalmazlsra fordithat6 6s kifizethet6 dsszeg nem
haladhatja meg a rendszeres szemdlyi juttatesok el6ir6nyzatrinak 2 Vo-in. Ernek
fedezetdre a szem6lyi juttatasok d\kdzi megtakaritdsa ds a szemdlyi juttatasok
el6iriinyzat6nak ndvel€sdre fordirharo fonds s,,olgdlhata.

(5) Amennyiben a kdltsdgvetdsi szerv harminc napon hili, Iejfut eseddkess6gii elismert
tartozisdllomdnyenak m6fi6ke kdt egymiist kdvet6 h6napban el6ri az dves eredeti
kiaddsi ekiirrinyzariinal l0oo-dl vagy a sTdziinen millio forinrot, az irdnyiro szerv a
kdltsdgveresi szenhez dnkorm6nyzari biaosr jeldl ki. t

(6) A kdltsdgvetdsi szerv vezet6je e rendel€t 10. me Aaeftben foglalt adatlapon
kijteles a ta(ozasallom6nyrdl adatot szolgaltatni. A kdltsdgvetdsi sze.v az lltala
lejart eseddkess6gii elismert tartozasallomriny tekintetdben - nemleges adat esetdn
is - havonta a trigyhd 25-i allapotnak megfelel6en a rargyh6napot k6vet6 h6 5-ig6
az iinkormitrj'y zat jegyzdje rdszdre kiiteles adatszolgAltatAst teljesiteni.

(7) Kiegdszit6 tdmogatds igdnylesdr6l a mrikdd6kdpessdget veszdlyeztet6 helyzet
eset6ben a polgarmester gondoskodik, kiildn kdpvisel6-testiileti ddntds alapjdn.

(8) A finansziroz6si bevdtelekkel ds kiadasokkal kapcsolatos hat6skiirtiket a Kdpvisel6-
testiilet gyakorola.

5. $ Az eldirinyzatok m6dosit:isa

(l) Az Onkormfuryzat bev6teleinek ds kiadrlsainak m6dositrisrir6l, a kiadrisi
el6iraryzatok kijztitti Atcsoporrositasr6l a kdpvisel6-tesriilet ddnt.

(2) A k€pvisel6-testiilet az Onkormenyzat bev€teleinek 6s kiadesainak m6dosiuis6t ds a
kiaddsi kiemelt el6ir6nyzatok kitzdtti atcsopodositas jogAt 1.000.000 Ft
iisszeghatiiLrig - mely esetenldnt az 500.000.-Ft dsszeghatiirt nem haladhatja meg a
polgdrmestene attuhAzza. Egyeb esetekben a kdpvisel6-testtilet a kiadesi
el6irAnyzatok kdzdtti atcsopofiosit6s joget ttnntartja magAnak.

(3) Az (2) bekezdesben foglalt 6tcsoportositdsr6l a polgArmester negyed€vente kijteles
beszimolni, a kdltsdgvet6s m6dositasiixa egyidejiileg javaslatot tenni. Az 6truh6zott
hataskiirii eldiflfuryzat-m6dositasi j ogkdr 20 1 4. december 3 f -ig gyakorolhat6.

1 AmemfibehJutalon nen tenezhet', a 6l kel rctdekeznt.
5 Az dnkornAntzat rendeletiben dnkomnryzati biztos kiendel^at az e belezdisben neghdtdn2ottakxil kisebb na ,tlt illetee

rbrtd"bb id6ra a6 eg l1d,ar ".etan r ldtekzdve 'ehe!,.- Az jddpantok meAhaldtu*sAtu a cllseri:ig lgelenbe ritel,trzl kefilt tur
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(4) A kdltsegvetdsi szerv a kdlts6gvetdse kiemelt eloirinyzatai ds a kiemelt
el6idnyzaton beliili rcvatok kozdtt 6tcsopofiositast hajthat vdgre.

(5) A kdpvisel6{estiilet a kdlts€gvetdsi rendelet 5. $ (2) 6s (5) bekezd€s szerinti
el6iriinyzat-m6dositlis, el6iranyzat-atcsoportositas Atvezetdsekdnt - az els6
negyed€v kivdtel€vel - negyeddvenk6ntT(a dttntdse sze nti id6pontokbimr, oe
legkds6bb az 6ves kiiltsdgvet6si beszimol6 €lkdszit6sdnek hatrlridejdig, decernber
31-ei hatrillyal m6dositja a kdltsdgvetdsi rendeletdt. Ha €v ktjzben az Orszriggyiilds
a hozaijarul6sok, tAmogat6sok el6ir6.nyzatait zarc\a, azokat csdkkenti, tdrli, az
intdzked6s kihirdetdsdt kdvet6en haladdktalanul a kdpvisel<i-testtilet eld kell
terjeszteni a kdlts€gvetdsi rendelet m6dositasat.

(6) A kdlts€gvetdsi szeN alaptevdkenysdge kdrdben szellemi tevdkenysdg
szerz6ddssel, szdmla ellen€ben tdrtdn6 igdnybevdteldre szolg6l6 kiad6si el6ir6nyzat
csak a szemdlyi juttatdsok terhdre niivelhetd.

(7) Amennyiben az rinkorm6nyzat dv kdzben a kdltsdgvet€si rendelet kdszitdsekor nem
ismert tdbbletbev6telhez jut, vagy bevdtelei a tervezeft6l elmaradnak, an6l a
polgamester a kdpvisel6-testiiletet t6jdkoztatja.

(8) A kdpvisel6{estiilet 6ltal j6vrihagyott kiemelt el6iranyzatokat valamennyi
kdlts6gvet€si szerv kdteles betartani. Az el6irinyzat tult€p6s fegyelmi felel6ss€get
von maga ut6n.

6, S A g^zdilkodds szabdlyai

(l) A kdltsdgvetdsi szervek rendeletben meghatrirozott bevdteli €s kiadesi el6ir6nyzatai
felett az intdzmenyek vezet6i eldiriinyzat-felhasznrilisi jogkdrrel rendelkeznek.

(2) A kdlts€gvetdsi szeNek az alapfeladatai €ll6tis6t szolg6l6 szemdlyi juttatiisokkal ds
az azokhoz kapcsol6d6 j6rul6kok ds egydb kdzterhek el6irdnyzataival minden
esetben, egy6b el6irinyzatok:kal munkamegosdasi megrillapodrisban foglaltaknak
megfeleliien rendelkezik.

(3) Valamennyi kdltsdgvetdsi szeN vezet6je kdteles bels6 szabalyzatbal riigziteni a
miikdddshez, gazddlkod6shoz kapcsol6d6an a gazdelkodas viteldt meghat6rcz6
szabdlyokat, a mindenkor 6N6nyes kdzponti szabAlyozAs figyelembe vdteldvel,
illetve a sziiksdges mddositasokat vdgrehajtani. A szab6lyozisbeli hidnyoss6gAt, a
felel6ssdg a mindenkofi intdzmdn) r'ezet6t terheli.

(4) A k6zijs hivatal, valamint a ktiltsdgvet6si szeryek az |ykozi elliriuiryzat-
m6dositAsok6l a :egyzii 6ltal elrendelt folmAban kijtelesek naprakdsz
nyilv6nta.rtdst vezetni.

7. S A kiilts6gvet6s v6grehajt{sdnak ellen6rz6se

' ,t ,lanrtu o",irri tddpo,rtokbo, .
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(1) Az dnkormanyzati kdltsdgvetdsi szervek ellen6rzdse a bels6 kontrollrendszer
keret€ben val6sul meg, melynek ldtehozesedft, miikiidtetds€rt €s

tovabbfejlesztdsd6rt az dnkormanyzat eset€ben a 1egyz6, az int€zmdnyek esetdben
az int€zm€n)'vezet6 felel6s.

(2) Az 0nkorminyzal a belsii ellentirzds kialakitlsdx6l a Gyarrnat-tax Kft (4400

Nyircgyhtua, Pf: 80) ritjan gondoskodik. A megfelel6 miikddtet€sr6l ds a

fiiggetlensdg biztositisar6l a jegyz6 kitteles gondoskodni.

8. $ 2616 6s vegyes rendelkez6sek

(1) Ez a rendelet 2014. februdr 15. napj6n l6p hat6lyba.

r^4,
-*,/ Nasv Leszlot-'

Jegzo


