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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 3/2014 (III. 18.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
 
 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 
a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) be-
kezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.  
 

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösz-
szegét 63.750 ezer forintban állapítja meg. 
 
3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 
a) állami támogatások 37.989. Ft 
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2.042.-e Ft 
amelyből: 
     ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2.042.-e Ft 
     bb) helyi önkormányzattól,  0.-e Ft 
     bc) munkaügyi központtól  0.-eFt 
     bd) közoktatási társulástól,  0.-e Ft 
c) közhatalmi bevétel 400.- e Ft 
d) intézményi működési bevétel,                                                                11.879.- e Ft 
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz        0.-eFt 
f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)        0.-e Ft 
g) önkormányzatok sajátos bevételei           9.940.-e Ft 
h) finanszírozási bevételek 1.330.-eFt 
i) felhalmozási célú bevételek    570.-e Ft 
 
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 
a) a kötelező feladatok bevételei: 52.635.- e Ft, 
b) az önként vállalt feladatok bevételei:1.900.- e Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9.215.- e Ft. 
 
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből 
a) működési bevételek: 63.180.-e Ft, 
b) felhalmozási bevételek: 570.-e Ft. 
 
 
4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatáro-
zott tételekből állnak, azaz 
a) működési költségvetés 61.850.-e Ft 
      aa) személyi jellegű kiadások:  17.389.-e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:  3.926.- e Ft 
      ac) dologi és dologi jellegű kiadások:                                27.378.- e Ft 
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      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  9.215.- e Ft 
      ae) egyéb működési célú kiadások: 3.942.- e Ft 
b) felhalmozási költségvetés:   1.900.- e Ft 
      ba) beruházások, 360.- e Ft 
      bb) egyéb felhalmozási kiadások                                       1.540.-eFt. 
 
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai  52.635.- e Ft, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.900.- e Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9.215.- e Ft. 

 
 (3) A helyi önkormányzat nevében végzett  

a) beruházási kiadások beruházásonként  
aa) számítógép beszerzés   180.- e Ft,  
ab) könyvelési program    180.-eFt 

 
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság 
jellegű ellátásai: 
a) szociális ellátások  9.215.- e Ft 
 

5. § (1) A költségvetési egyenleg 
a) működési cél szerint 1.330.- e Ft többlet,  
b) felhalmozási cél szerint  -1.330.-. e Ft hiány. 

 
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak 

nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) engedélyezett létszám 9 fő.  
  
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő. 
 

7. §  Jászágó Községi Önkormányzat fő előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva. 
 

9. § Jászágó Községi Önkormányzatnak nincs intézménye. 
 

10. § (1) Év közben szükségessé váló hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet    
nélkül a képviselő-testület hatásköre. 
 
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét 
elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. 
 
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jo-
gosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájé-
koztatást adni. 
 
(4) A polgármester - az (1)-(3) esetek kivételével 500 ezer forint értékhatárig - dönt a for-
rásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-
testületet. 
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11. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vo-

natkozásában az alábbiakat határozza meg 
a) köztisztviselői illetményalap 38.650.-Ft,  
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő járulékokkal együtt, közalkal-
mazottaknak étkezési utalvány 5000 Ft/fő/hó + járulék. 

 
12. § E rendelet 2014. év március hó 19. napján lép hatályba. 
 
 
 
Kelt: Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március hó 11. napján tar-
tott ülésén. 
 
 

 
P.H. 

 
 

.......................................................  ...................................................... 
  Dr. Kundrák István  Mozsár Lászlóné 
            jegyző   polgármester 

 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Jászágó, 2014. március hó 18. nap 

 
P.H. 

 
 ....................................................  
 Dr. Kundrák István 
 jegyző 
 
 


