Vácszentlá§zló Köz§ég Önkormánvzata
Képviseló-testületének

o.u*Í1l'r1"|T.Í.]ur*"
vác§zentlá§zló

Köz§ég Önkormányzatának 2014. évi költ§égveté§éről

Vácszentlrászló Község Önkományzat Képviselő-testülete az AlaptöNény 32, cikt (2)
bekezdésében meghatározott eredetijogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatköIében eljáíva a következőket rendeli el, az
állanhitartásról szóló 2011. évi cXCv törvény 23. § (1) bekezdésben foglaltak alapján:

1,§ (i) A

rendelet hatáIya a Képviselő-testületre, annak szerveire és költségvetési szerveire
é§ az Ön](olmányzat által irányított költségvetési szerveke, a költségvetési szervek

gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb töÉskön}.vijogi személyekre
(továbbiakban: költségvetési szeNe) teded ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a támogatások tekintetében a támogatast nyújtó
és támogatásban részesülő szervre, szeNezetTe, személyre is,

2.§

vácszentlászló Község Önkormrinyzata (továbbiakban: Önkorm ényzat) 2014. éli
bevétele az 1.sz, mellékletekben lészletezett folrásonként 353.803 e Ft, mely
íaúalmazza ayyzs Csatoma Beruhrizási és Üzemeltetési Önkormányzati Társuiás
131.415 e Ft teNezett bevételét, valamint magában foglalja a 85.326 e Ft-os intéZnény
fi nanszírozris összegét is,

3.§

(1) Az Önkormányzat 2014. évi kiad.isa 353,803 e Ft a 2.§z. mellékletekben
Iészletezettek szerint. E kiadáson belül a
csatorna Beruházási és Üzemeltetési
Önkormányzati Társulás kiadása 131.415 e Ft a 9,735 e Ft-os kötelező tartalékl€l
egyiitt,

wzs

A költségvetési szervek kiadását előir.ányzat csopoltok, engedélyezett létszám,
kötelező feladatok vonatkozásában 3,sz. melléklet tartalmazza.
(2)

(3) AZ ÖDkormanyzat a míiködési celú pénzeszköz áta&isát államiááaltáson kívühe
1,395 e Ft-ban, míg a fejlesztési célúpénzeszköz átadás (oNosi ügyeleti autó) 201 Ft-

ban hagyjajóvá. (2,sz. melléklet)

4.§

(1) Az Önkormányzat 2014. évi személyi álománya 25 fő, mely nem taltalmazza a
külön szerződések alapján biáosítandó közfoglalkoztatási létszámot,

A

szerrrélyi jutlatás a 3.sz. mellékletben ré§zletezettek szerint összesen 60.385 e Ft,
míg a személyi iuttatást terhelő kiadás 15.829 e Ft.
(2)

5,§

A Képviselő-testület

középiskolát végzett köZtisztviselői
2014, évben 10 %-ban haláíozzame9.
(1)

a

illetménykiegészítését

A ftlfoglalkozású dolgozók részérenetto 5.000,- Ft ertékben az Öntományzat
étkezésiutalván}t biáosít azzal, hogy az óvodában étkező dolgozóink részére
(2)

ugyanilyen összegben melegétkezést biáosít. A köáisztviselők ré§zére kérelmüknek
megfeleló módon bruttó 200 e Ft éves összeget biztosít béren kívüli juttatásként.

6,§ Az

Önkormányzat kiadásainak é§ bevételeinek mérlegszerú bemutatá§át a 4.sz,
meltéklet, míg a likviditlísi te.vet az 5. sZ. melléklet tartalmazza.

7.§

(1)

A Képviselő_testillet a bérleti dijakat infláció mértékévelnövelni lendeli, azzal, hogy

az emelés kapcsán a hatályos szeüődés szerint kell eljámi.

8.§ A

9.§

Képviselő-testület a gazdálkodással kapcsolatos hatásköIöket

nem ruházza át,

Az Önkormányzat fejlesztési célúkiadást 6.200 e Ft összegben tervez és 4.095 e Ft
taTtalékot képez, míg a WZS Csatoma Beruhliási és Üzemeletetési Önkomránvzati
Tár§ulás tartaléka 9.735 e Ft ÁFA-val együtt.

10,§ A Vácszentlászlón áIlandó lakcímme1 rendelkező, lakcimmel rendelkező, a lakást
egyedül használó §zemély bruttó 4.500 Ft/év hutladékgyűjtési űj támogatá§rajogosult.
10,§ 0) Az öná]lóan míiködő és gazdálkodó, é§ aZ önálóan működő költségvetési szenek
éves költségvetésük végrehajtásáért, a gazdálkodásjogszerűségéért, a takarékosság
ér,,ényesítéséért
aZ alap feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője feiel.
(2) A költségvetési §zervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga
után az
automatikus költségveté§i támogatás növekedését. A kiadási előirán}zatok, amennyiben
a tervezett bevételek nem fol},nak be,- nem teljesíthetők.

(3) A helyi öntormányzati
hagyja jóvá.

költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testiilet

(4) A. Képvi§előtestület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben
saját
hatáskörű előirányzat módo§ítíst hajtsanak végre. A léts;ám és bérgMdálkodási keretet
be kell ta.tani,
1

1,§ A költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivata] látja el.

12.§ EZ a rendelet a kihildeté§t követő napon lép-hatá{yba. azzat. hogy a 20l4.janu"í.
jelen rendelet hatálybalépése között teljesített bevótelek és kiadá§ok e renáeletbe
beépítésrekerültek.

l

vácszentlászló, 2014. január 28.
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