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Cece Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-

désében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Cece Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: ön-

kormányzat) és költségvetési szervére. 

 

(2) Cece Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és 

gazdálkodó Cecei Közös Önkormányzati Hivatal. 

 

(3) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását a székhelye szerinti 

önkormányzat - Cece Község Önkormányzata – költségvetésének végrehajtásáról szóló rende-

let tartalmazza. 

 

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek telje-

sítése, finanszírozása 

 

2. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv az önkormányzati szinten megállapított fő-

összeg kiemelt előirányzatonkénti bontását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költség-

vetési bevétel előirányzata teljesítésének főösszegét 1.268.348 ezer forintban állapítja meg. 

 

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

a) önkormányzatok működési támogatásai  0 Ft 

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről        423.931 e Ft 

c) közhatalmi bevétel   27.769 e Ft 

d) működési bevétel   22.939 e Ft 

e) működési célú átvett pénzeszközök      802 e Ft 

f) felhalmozási bevételek      606 e Ft 

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök      4.355 e Ft 

h) felhalomzási célú támogatások államháztartáson belülről   729.976 e Ft 

i) finanszírozási bevételek: 57.970 eFt 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a kötelező felada-

tok bevételeit 1.268.348 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami 

(államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a működési bevé-

teleit 475.441 e Ft-ban állapítja meg. 
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(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2014. évi költségvetésének összesített bevé-

teleit a rendelet 2. melléklete tartalmazza, az önkormányzat a bevételek funkciónkénti bontá-

sát a rendelet 3. melléklete állapítja meg. 

 

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásait az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

a) működési költségvetés  441.157 e Ft 

aa) személyi juttatások:                      117.270 e Ft 

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              24.314 e Ft 

ac) dologi kiadások:                      140.934 e Ft 

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                      43.847 e Ft 

ae) egyéb működési célú kiadások:                     114.742 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés  50.646 e Ft 

ba) beruházások,                  40.256 e Ft 

bb) felújítás                  10.390 e Ft 

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                    0 e Ft 

ca) tartalékok, pénzmaradvány                          0 e Ft 

d) finanszírozási kiadás                 37.595 ezer Ft 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadása-

inak teljesítését 529.398 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami 

(államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi esz-

köz beszerzését 40.256 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 10.390 e Ft-ban állapítja meg. 

 

(4) Az önkormányzat és a Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének összesített kiadásainak 

teljesítését a rendelet 4. melléklete tartalmazza, az önkormányzat a kiadások funkciónkénti 

bontását a rendelet 5. melléklete állapítja meg. 

 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, 

rászorultság jellegű ellátások előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) Munkanélküliek, aktív korúak ellátásai: 31.130 e Ft, 

b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások: 7.968 e Ft, 

c) Gyermekvédelmi, pénzbeli, természetbeli ellátások: 2.012 e Ft, 

d) Egyéb szociális pénzbeli ellátások: 1.523 e Ft, 

e) Elhunyt személyek hozzátartozóinak ellátása: 718 e Ft, 

f) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások: 0 e Ft, 

g) óvodáztatási támogatással összefüggő ellátás: 240 e Ft. 

 

(6) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociá-

lis, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza. 

 

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak 

nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 81 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 70 fő. 
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(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített közfoglalkoztatottak éves lét-

számát 88 főben állapítja meg. 

 

(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszám-előirányzatának 

teljesítését a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

 

(4) Az önkormányzat általános és céltartalékot nem képzett. 

 

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projek-

tek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hoz-

zájárulásokat a rendelet 7. melléklet tartalmazza. 

 

7.§ A képviselő-testület a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 9. melléklet, a 

támogatások, kölcsönök bevételeit a 10. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek 

teljesítését a 11. melléklet szerint fogadja el. 

 

8. § Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el. 

 

9. § Az önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatását a 13. melléklet tartalmazza. 

 

10. § Az önkormányzat és intézményei pénzügyi nyilvántartása alapján 2014. december 31-i 

fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza. 

 

 

3. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtása 

 

11. § (1) A Képviselő-testület a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési 

bevételeinek teljesítési főösszegét 57.199 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 78.300 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása tartalmazza a Cecei 

Központi Orvosi Ügyelet kiadásait és bevételeit. 

 

12. § (1) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételi teljesítési 

előirányzatait az 2. melléklet tartalmazza.  

 

(2) A Képviselő-testület a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevé-

teleinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

a) költségvetési működési támogatás    21.277.000 Ft 

b) működési bevételek      48.000 Ft 

c) finanszírozási bevételek      35.874.000 Ft. 

 

13. § (1)  A képviselő-testület a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt 

kiadási teljesítési előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

a) személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 46.126.000 Ft 

b) dologi kiadások              30.121.000 Ft 
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c) egyéb működési célú kiadás        18.000 Ft 

d) beruházási kiadás                2.035.000 Ft. 

 

(2) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulé-

kok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a 4. melléklete tartalmazza. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba. 

 

 

 

               Fazekas Gábor                                                     Dr. Marinka Nikolett 

 polgármester  aljegyző 

 

 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Cece, 2015. május 13. 

 

 

 Dr. Marinka Nikolett 

 aljegyző 

 


