
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 26.) önkormányzati 

rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 

Hegykő 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 rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalra és a 

Tündérrózsa Óvodára terjed ki (a továbbiakban – az Önkormányzat kivételével - együtt: 

intézmények). 

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) 

bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-6. számú mellékletek 

tartalmazzák. Ezen belül 

a) az intézményi működési bevételeket a 2. számú melléklet, 

b) a költségvetési szervek működési és felhalmozási költségvetését a 3. számú melléklet, 

c) az Önkormányzat működési költségvetését 4. számú melléklet, 

d) a felhalmozási célú költségvetést az 5. számú melléklet, 

e) a működési célú pénzeszközátadásokat a 6. számú melléklet, 

tartalmazza. 

 

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2014. évi 

költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 479 544 ezer Ft-ban; ezen belül 

a) a felhalmozási célú kiadást 

ebből: 

- a beruházások összegét 

- a felújítások összegét 

- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét 

- a vásárolt részesedések összegét 

- a kölcsönfolyósítást 

b) a működési célú bevételeket 

132 355 ezer Ft-ban; 

 

62 566 ezer Ft-ban; 

39 825 ezer Ft-ban; 

23 000 ezer Ft-ban; 

800 ezer Ft-ban; 

6 164 ezer Ft-ban; 

331 599 ezer Ft-ban; 



c) a felhalmozási célú bevételeket 

d) a pénzmaradvány felhasználást 

e) a működési célú kiadásokat 

ebből: 

- a személyi kiadásokat 

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a 

szociális hozzájárulási adót 

- a dologi kiadásokat 

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 

- a működési célú pénzeszközátadást 

f) a céltartalékot 

g) az általános tartalékot 

34 622 ezer Ft-ban; 

113 323 ezer Ft-ban; 

262 475 ezer Ft-ban; 

 

101 795 ezer Ft-ban; 

 

29 146 ezer Ft-ban; 

116 735 ezer Ft-ban; 

5 872 ezer Ft-ban; 

8 927 ezer Ft-ban; 

17 708 ezer Ft-ban; 

67 066 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

4. § (1) A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 35 

fő. 

(2) A közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő. 

 

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege –113 323 ezer,- Ft. A 

költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek működési 

pénzmaradványát veszi igénybe. 

6. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 

Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik 

szükségessé. 

7. § A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a KEOP-

1.1.1/2F/09-2011-0002 azonosító számú „Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” 

elnevezésű projekt önrészének biztosítására kibocsátott 2 milliárd forint névértékű - a 

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető kötvény 

kezességvállalásából 2025. szeptember 30-ig fennálló önkormányzati kötelezettség 

26 922 076,-Ft. 

8. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a képviselő-testület dönt. 



9. § A polgármester az általános forgalmi adó nélkül számított 1 000 ezer Ft értékhatárig 

dönthet forrásfelhasználásáról. Döntéséről a Képviselő-testületet annak - munkaterv szerinti - 

soron következő ülésén tájékoztatja. 

10. § Az Önkormányzat valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátást szolgálja. 

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  

 


