
Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelete 
 a 2014 . évi költségvetésről 

 

Súr Község kormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény   23. § 

(1) bekezdésében  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.)   pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ (1) Súr Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2014. évi költségvetési 

kiadásainak fedezetéül szolgáló 
 

a) bevételek főösszegét, melyből                88 074 E Ft-ban, 
1. a felhalmozási célú bevételek összegét  4 263 E Ft-ban 

2. a működési célú bevételek összegét             83 811 E Ft-ban 

      állapítja meg, 
 

b)  az önkormányzat költségvetési  
   kiadásainak főösszegét, melyből             106 235 E Ft-ban 

1. a felhalmozási célú kiadások összegét 14 441 E Ft-ban 
2. a működési célú kiadások összegét             89 194 E Ft-ban 

      hagyja jóvá. 
(2)  A Képviselő-testület az önkormányzat  hiányát 18.161 E Ft-ban állapítja meg. A hiányt 

állami támogatásból kívánja pótolni.  

 

          (3) Az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló 

a) általános tartalékot 500 E Ft-ban hagyja jóvá és  

b) felhalmozáscélú tartalékot 2 600 E Ft-ban hagyja jóvá 

 

(4) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. 
melléket tartalmazza. 

 

(5) A költségvetési egyenleg összegét működési cél szerinti bontásban a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

(6) A költségvetési egyenleg összegét felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 

(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, költségvetési bevételeit és 
költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. 

melléklet tartalmazza. 

 

(8) A helyi  önkormányzat  felújítási  előirányzatait célonkénti  bontásban  az  5. melléklet 

tartalmazza. 

 

(9) A a helyi  önkormányzat  beruházási  előirányzatait feladatonként  bontásban  az  6. 

melléklet tartalmazza. 

 

(10) A helyi önkormányzat tervezett működési célú pénzeszköz átadások részletezését a 7. 
melléklet tartalmazza. 

 



(11) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit jogcím szerinti bontásban a 8. melléklet 
tartalmazza.   

 

(12) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 9. 

melléklet tartalmazza. 

 

(13) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 10. melléklet tartalmazza. 

 

(14) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 11. melléklet tartalmazza. 

 

(15) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 12. melléklet tartalmazza. 
 

Az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszeg a 12. melléklet szerinti tartalék  

összegeket tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő-

testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő 

és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel. 

 

2. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.  

 

3. § Ez a rendelet 2014. február 28-án lép hatályba.  

 
   

      Sógorka Miklós                                              dr. Cserhalmi Antal 

       polgármester                                                             jegyző                                                                                       

 

 

 


