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Tiszajenő Községi Önkormányzat  2014 évi költségvetéséről 

 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23.§ (1) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése  alapján -  az Ügyrendi és Szociális Bizottság  egyetértő 
véleményével - a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 
                     
                                                                          I. 
 

1. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése 
 
1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését: 
              
                  277.886 ezer Ft költségvetési bevétellel 
                  322.397 ezer Ft költségvetési kiadással 

 44.511 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből 
              14.971 ezer Ft működési  
              29.540 ezer Ft felhalmozási, 
 44.511 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 
 

finanszírozási kiadás nélkül állapítja meg.” 
 
 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket 
és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 
 
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 
2.1. és 2.2. melléklet részletezi. 
 
 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 
költségvetési maradványának 14.971 ezer Ft összegű igénybevételét rendeli el. 
 
(6) A kiegészítő rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet 
veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik. 
 
(7) A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek 
költségvetési maradványának 29.540 ezer Ft összegű igénybevételét rendeli el. 
 



2.  A költségvetés részletezése 
 
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 
 
(2) A működési költségvetés kiadásait kiemelt előirányzat bontásban az 6. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti,és a 
felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg. 
 
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 8. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a  3. melléklet részletezi. 
 
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. 
 
(7) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 5. melléklet 
tartalmazza. 
 
3.§ (1) Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését 
 
318.338 ezer Ft bevétellel 
318.338 ezer Ft kiadással  
 
állapítja meg a 9.1. mellékletben foglalt részletezés szerint. 
 
(2) A Képviselő-testület a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal  (továbbiakban: Közös 
Hivatal) költségvetését – Tiszajenő Község Képviselő-testülete 52/2014.(VI.23.) Kt. számú és 
Vezseny Község Képviselő-testülete   22/2014.(VI.23.)  Kt. számú határozatai alapján. 
 
44.363 ezer Ft bevétellel 
44.363 ezer  Ft kiadással 
 
állapítja meg, a 9.2. mellékletben foglalt részletezés szerint.  
 
(3) Az önkormányzat a költségvetés kiadásai között elkülönített általános és céltartalékot nem 
állapít meg. 
 
(4) Képviselő-testület az éves létszám előirányzatot 17 főben, a közfoglalkoztatottak éves 
létszámát 12 főben határozza meg a 9.1. és 9.2. mellékletek szerint. 
 
 
 
 



3.  A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

4.§ (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület 
gyakorolja. 
 
(2) A Közös Hivatal költségvetési kiadásaihoz Vezseny Község Önkormányzata havi 
rendszerességgel, - minden hónap 1. napjáig – előleget utal a Közös Hivatal részére. 
Az előleg az önkormányzati hivatal működésének támogatásához önkormányzatonként 
megállapított összesített előirányzat Vezseny önkormányzatára eső részének és a Vezsenyi 
Kirendeltség költségvetési kiadási előirányzata különbözetének 1/12-ed része. 
 
(3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban 
előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, melyet a Magyar Államkincstár 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága részére meg kell küldeni. 
 
(4) Az önkormányzat által támogatásban részesülő szervezeteknek, magánszemélyeknek a 
részükre  - nem szociális ellátásként – nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról el kell 
számolni és testületi ülésen is be kell számolni. A támogatott szervezet, vagy magán-személy 
amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, annak teljesítéséig további támogatásban nem 
részesülhet. 
 
(5) Képviselő-testület a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét 
8 %-ban állapítja meg. 
 
(6) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatás keretét 2014. évre 200.000 Ft/fő/év 
bruttó összegben hagyja jóvá. 
 
(7) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 
 
(8) A Képviselő-testület az Országgyűlési és EU parlamenti képviselő választásokkal összefüggő 
többletfeladatot ellátó köztisztviselők részére teljesítményhez kötött jutalom címén 255 ezer Ft 
előirányzat elkülönítéséről dönt. 
 

II. 
Hatályba léptető rendelkezés 

 
5.§ (1) Ez a rendelet 2014. február 15. napján lép hatályba. 
 
Tiszajenő, 2014. február 3. 
 
                Puskás Béla                                                       Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
               polgármester                                                                     jegyző   
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve Tiszajenő, 2014. február 12. 
 
                                                                                                 Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
                                                                                                             jegyző 



 
 
Megjegyzés: A rendeletet módosította a 11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet. 
 
2014. szeptember 29-én hatályos szöveg. 
 
 
Tiszajenő, 2014. szeptember 29. 
 
                                                                                                 Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
                                                                                             távollétében helyettesítéssel megbízott 
 
                                                                  
 
                                                                                                          Balláné Berecz Enikő 
                                                                                                                     aljegyző 
 


