
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2014.(II.24.) 

R E N D E L E T E 

 

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

 

(egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 9/2014.(VIII.14.), 

16/2014.(XII.5.) és a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelettel) 

 

A Képviselő-testület 

 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 

Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a 34. § (2) bekezdésében, a 97. § (2) 

bekezdésében, 109. §(6) bekezdésében, Magyarország központi költségvetéséről 

szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 76. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján – Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében 

eljárva, a következőket rendeli el: 

 

 

1. §.   A  rendelet  hatálya  a   Képviselő-testületre  és   annak   bizottságaira,   a 

polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 

 

2. §. (1) Az államháztartási törvény 23. §. (2) bekezdés alapján a címrendet a (2) 

bekezdés szerint állapítja meg. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények 

külön-külön alkotnak egy-egy címet. A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. 

Felsorolásukat a 2. és 5. melléklet tartalmazza. 

 

 

I. 

  

A költségvetés bevételei és kiadásai 

            

3. §. (1)
1
 A képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetését:

  

                                4 780 154 ezer Ft költségvetési bevétellel 

                                4 987 733 ezer Ft költségvetési kiadással 

- 207 579 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből 

             -   84 194 ezer Ft működési, 

                                 - 291 773 ezer Ft felhalmozási  

 

állapítja meg. 

 

                                           
1
 Módosította a 9/2014.(VIII.14.), a 16/2014.(XII.5.) és a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 

2015. február 27. napján 
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(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év 

maradványának igénybevételét, továbbá a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el. 

A felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző év 

maradványának igénybevételét, továbbá külső finanszírozására fejlesztési hitel felvételét 

rendeli el. 

 

(3)
2
 A kiadási és bevételi főösszegeken belül: 

  

     - a költségvetési felhalmozási kiadást                                     1 319 125 ezer Ft-ban, 

   ebből a: 

                 - beruházási kiadásokat                                                1 137 514 ezer Ft-ban, 

                 - felújítási kiadásokat                                                       160 414 ezer Ft-ban, 

                 - egyéb támogatásokat államháztartáson belülre               16 472 ezer  Ft-ban, 

                 - egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre                 4 725 ezer Ft-ban, 

     - a költségvetési  felhalmozási bevételt                            1 027 352 ezer Ft-ban, 

      

    

    - a költségvetési  működési kiadást                                           3 668 608 ezer Ft-ban, 

              ebből a: 

       - személyi juttatásokat                                                  1 107 284 ezer Ft-ban, 

       - munkaadókat terhelő járulékokat                                  242 541 ezer Ft-ban, 

      - dologi kiadásokat                                        1 866 534 ezer Ft-ban, 

                - ellátottak juttatásait                                                         173 718 ezer Ft-ban, 

                - elvonásokat és befizetéseket                                                2 100 ezer Ft-ban, 

                - egyéb támogatásokat államháztartáson belülre               204 817 ezer Ft-ban, 

                - egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre                 71 614 ezer Ft-ban, 

                - tartalékot                                                                                       - 

       - a költségvetési  működési  bevételt                             3 752 802 ezer Ft-ban, 

            

      

        - a finanszírozási felhalmozási bevételt                                  128 259 ezer Ft-ban, 

        - a finanszírozási működési kiadást                                        470 966 ezer Ft-ban, 

        - a finanszírozási működési bevételt                                       550 286 ezer Ft-ban, 

 

         - a költségvetési létszámkeretet                                                          758  főben 

            

      á l l a p í t j a   m e g. 

 

(4)
3
 Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 4 682 160 ezer Ft, 

kiadása 4 889 739 ezer Ft, önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási 

összege 47 526 ezer Ft, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és 

kiadási összege 50 468 ezer Ft. 

 

                                           
2
 Módosította a 9/2014.(VIII.14.), a 16/2014.(XII.5.) és a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 

2015. február 27. napján 
3
 Módosította a 9/2014.(VIII.14.), a 16/2014.(XII.5.) és a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 

2015. február 27. napján 



 3 

 

4. §. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és kiadási főösszeg kiemelt 

előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

5. §. A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként 

(címenként) a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

6. §. A 3.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti 

részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 

 

7. §.  A 3.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4.. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

8. §.  A 3.§-ban megállapított kiadások közül az intézményi kiadásokat önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szervenként (címenként), továbbá kiemelt előirányzatonként 

az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 9. §.  A 3.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat a 6/a., a több éves kihatással 

járó beruházási feladatokat a 6/b. melléklet tartalmazza. 

 

10. §. Mátészalka Város Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok működési 

kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

11. §. A  3.§-ban megállapított ellátottak juttatásainak jogcímenkénti részletezését  a 8. 

melléklet szerint fogadja el.  

 

12. §. A Képviselő-testület a célfeladatok előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja 

meg.   

  

13. §. Mátészalka Város Önkormányzatának 2014. évi létszám előirányzatait a 10. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

14. §.  Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet állapítja meg. 

   

15. §. Az önkormányzat adósságállományát az 1/a. melléklet, adósságot keletkeztető 

ügyleteinek részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

16. §. Az önkormányzat által 2014. évre tervezett közvetett támogatásokat a 13. melléklet 

szerint fogadja el. 

 

17. §. Az intézmények 2014. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet 

mutatja be. 
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II. 

 

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

18. §. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 

19. §. (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját a 3/2005. 

(I.31.) önkormányzati rendelet szerint, a köztisztviselők illetmény alapját a Magyar 

Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 54. § (1) 

bekezdése szerint, illetményét a 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szerint állapítja 

meg.   

 (2) A köztisztviselőket érintő illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, 

továbbképzési támogatás előirányzatait a Polgármesteri Hivatal költségvetése 

tartalmazza. 

 

20. §. (1) A célfeladatok között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok 

támogatására megállapított 2.000 e Ft előirányzat feletti rendelkezés jogát a 

polgármesterre, a sporttámogatás 5.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát a 

Képviselő-testület bizottságai ügyrendjéről szóló 21/2010. (X. 29.) rendelet 9. §. (1) 

bekezdés a) és b) pontja szerint ruházza át.  

(2) A támogatásban részesülők elszámolási kötelezettséggel tartoznak, melynek részletes 

szabályait „Az önkormányzattól juttatott támogatások folyósításának, felhasználásának, 

elszámolásának, ellenőrzésének feltételeiről” szóló szabályzat tartalmazza. 

(3) Az elszámolás elfogadására a támogatás odaítéléséről döntést meghozó szerv jogosult. 

Új támogatás csak ezt követően folyósítható. 

  

21. §. A Képviselő-testület az államháztartási törvény 34. §. (1) bekezdése alapján a 

jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát 

fenntartja. 

      

22. §. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a közhatalmi, 

intézményi működési és felhalmozási többlet-bevételeiket csak a Képviselő-testületi 

döntést követően használhatják fel. Az év közben képződött többlet-bevételek terhére 

csak olyan kötelezettség vállalható, mely a következő évre kötelezettséget nem 

keletkeztet. 

(2) Az évközi saját hatáskörű előirányzat-módosításokat folyamatosan, de legkésőbb 

2014. június 05-ig, illetve 2014. december 05-ig lehet kezdeményezni. 

(3) Az intézményi működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a 

kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig. 

(4) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós 

kötelezettség nem vállalható. 

(5) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és köztisztviselők 

előmenetelével, soros lépésekkel kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó 

többletilletmények és a minimálbérek biztosítására lehet. 
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(6) A költségvetési év folyamán az intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. 

Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat, közüzemi számlákat kell 

teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak ezek teljesítése után a dologi előirányzat 

időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget vállalni. 

(7) Az egyéb dologi kiadások esetén (kivéve az élelmiszer kiadások) 25 e Ft-nál nagyobb 

összegre kötelezettséget vállalni a Jegyző (Pénzügyi Iroda) véleményezése alapján csak a 

Polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. A megrendelőt az intézmény 

gazdasági vezetőjének ellenjegyzésével kell benyújtani, mely szerint a kiadásra a fedezet 

rendelkezésre áll. 

(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés 

fegyelmi felelősséget von maga után. 

 

23. §. A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az 

önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető 

pénzügyi ellenjegyzése mellett. 

 

24. §.  A likviditás biztosítása érdekében az önkormányzati finanszírozású önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szervek hetente kötelesek szállítói állományukról 

tájékoztatást adni. A gazdálkodás nyomon követése céljából az intézmények vezetői 

kötelesek az Ávr. 169. §-ában előírt időközi költségvetési jelentést tárgyhót követő hónap 

15-ig a fenntartóhoz eljuttatni.  

 

25. §. Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem 

pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva 

történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete a havi csoportos utalással kerül 

biztosításra.  

 

26. §. Az önkormányzati biztos kirendelésének és működésének szabályait a 14/2001. 

(VII.1.) Ök. Számú rendelet tartalmazza. 

 

27. §. Az államháztartási törvény 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása 

során   a  kisösszegű  követelések  értékhatára  a  2014.  évi    költségvetési  törvény 61. 

§-ának megfelelően 100 000 Ft. 

 

Záró rendelkezések 

 

28. §. Ez a rendelet 2014. február 24-én 15,00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 

azonban 2014. év január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

                Szabó István                                                      Dr. Takács Csaba 

               polgármester sk.                                                         jegyző sk. 

 

  Egységes szerkezetbe foglalta: 

 

 

Balogh Rita 

Önkormányzati csoportvezető 

2015. március 2. 


