
HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 
Halászi 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. § 
 
A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az 
önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervekre, illetve intézményekre valamint a támogatásban részesített 
magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre 
terjed ki. 
 

2. § 
 
(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés 
 

a) kiadási főösszegét 320.217 e Ft-ban és: 
b) bevételi főösszegét 298.737 e Ft-ban állapítja meg. 
 

(2) A költségvetési hiány 21.480 e Ft, melyet belső forrásból, az előző évek 
pénzmaradványából kell finanszírozni. 
 
(3) A Képviselő-testület a tartalékok együttes összegét 116886 e Ft-ban, a pénzmaradvány 
összegét 138.366 e Ft-ban állapítja meg.  
 

3. § 
 
A Képviselő testület  

a) a 2014. évi bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1. 
melléklet;  
b) a 2014. évi bevételeket előirányzat csoport szerinti bontásban a 2. melléklet; 
c) a 2014. évi kiadásokat előirányzat csoport szerinti bontásban a 3. melléklet; 
d) a 2014. évi bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. 
melléklet  
e) a Halászi Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetését az 5. melléklet és 
f) a 2014. évi költségvetési létszámkeretet a 6. melléklet 

szerint állapítja meg. 
 
 
 

4. § 
 



(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad 
pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy 
államilag garantált értékpapírt vásároljon. 
 
(2) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások 
felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 
 
(3) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására csak a Képviselő-testület külön 
engedélyező határozata után kerülhet sor. 
 
(4) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. 
 
 

5. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezésit 2014. január 
1-jétől kell alkalmazni.  
 
 
 

Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 
polgármester jegyző 

 
 

Kihirdetve: Halászi, 2014. február 13. 
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