
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2014. (III.15) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés  f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak Bizottságára 
és az Önkormányzat költségvetési szerveire. 
(2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Körömi 
Kirendeltsége látja el az Áht. 27.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint. 
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 204 968 ezer forintban, 
b) költségvetési kiadását 204 968 ezer forintban, 
c) 0 ezer  Ft költségvetési egyenleggel 
állapítja meg. 
 
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 
23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1 melléklete szerinti bontásban határozza meg. 
 
4. § A képviselő-testület  
a) a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.1. melléklete, 
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.2. melléklete 
szerint határozza meg. 
 
5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet, 
felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet szerint határozza meg. 
 
6. § A képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és  bd) pontjában meghatározott európai uniós 
forrásból finanszírozott bevételeket és kiadásokat a rendelet 5.1., 5.2. melléklete szerint határozza meg. 
 
7. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat  és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 
engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6., 7. melléklete 
szerinti bontásban határozza meg. 
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs. 
 



8. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előző évek maradványa 17 026 eFt, ebből működési célú 
költségvetési maradványa 15 234 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 1 792 e Ft. Igénybevételét a 8. 
melléklet szerint határozza meg.   
 
9. § A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés f)-g) pontjaiban meghatározott, adósságot keletkeztető 
ügyeleteit a 9. melléklet szerint határozza meg. 
 
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat  
a) általános tartalékát  6 459 ezer forint, 
b) céltartalékát 0 ezer forint 
összegben hagyja jóvá. 
(2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 
 
8. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28.§-ában 
foglaltakra – az 1., 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be. 
 
 

3.  Előirányzatok módosítása 
9. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  
 
10. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások  módosítására, a 
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34. § (3)-(5) bekezdésének rendelkezései az 
irányadóak. 
 

4. A gazdálkodás szabályai 
 
11. §  A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
 
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető 
pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja. 
 (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 
 
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír 
vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek 
lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a 
megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a 
képviselő-testület határozatban dönt. 
 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében 
a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 



(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Miskolc Kistérség Többcélú Társulás keretén 
belül, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya útján gondoskodik. A 
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 
 
 

6. Záró rendelkezések 
 
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 


