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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 
18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Képviselő-testületi ülés helye:     Önkormányzat hivatali helyisége 
                                                    8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. 

 
Jelen vannak:     Nagy Lászlóné                            Polgármester 
                           Gondos József                            Alpolgármester 
                           Horváth Rudolf                          Képviselő-testület tagja 
                           Rétiné Végh Katalin                    Képviselő-testület tagja 
                           Vajda Ildikó                                 Képviselő-testület tagja 
                            
                           Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal valamennyi 
                           napirendhez 
 

Igazoltan távol van: Cigli Ferenc képviselő , Stubics Imre képviselő  
 
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
megállapította Képviselő-testület határozatképességét- a 7 tagú Képviselő-testületből 5  
képviselő jelen van-, majd javaslatot tett az ülés napirendjére. 
 
Képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúan ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
Napirend: 
 
1./Zalacsány  Önkormányzat  2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
2.) Lakossági csatornatámogatás igénylés benyújtása 
( Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Zalacsány  Önkormányzat  2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet: 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Indokolás a 2014. évi költségvetési rendelethez:  
A helyi  önkormányzat  gazdálkodásának alapja az éves költségvetés,  melyben a Képviselő- 
testület az adott költségvetési  évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással  kapcsolatos  
teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. 
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. 
A  költségvetési   rendelet  megalkotására   vonatkozó   legfontosabb   előírásokat   a   következő  jogszabályok 
tartalmazzák: 
- Magyarország   2014.   évi   központi   költségvetéséről   szóló   2013.   évi  CCXXX.  
törvény 
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
- Az államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011  (XII.31.)  Korm.  
rendelet 
Az  Ávr.   27.   §.   (2)   bekezdése   szerint   a   polgármester   a  Képviselő-testület   elé   terjeszti   a  
rendelettervezetet. 
Az   Áht.   24.   §.   (2)   bekezdés   értelmében   a   jegyző   által   elkészített   költségvetési  
rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő  
negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. 
Fenti   jogszabálynak és a 2014. januári ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el  Zalacsány 
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét. 
A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben  meghatározott kötelező  
feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges  
kiadások   és   az   azokat   biztosító   bevételek   előirányzatait   azzal,   hogy   az   Önkormányzat kötelező   
feladatainak   ellátása     nem   veszélyeztetheti   az   önként   vállalt   feladatokat.   A költségvetési rendeletben 
működési hiány nem tervezhető. 
 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól   szóló  2012.   évi  CLXXXIX.   törvény 117-118.§-ai rendelkeznek a 
helyi  önkormányzatok  feladatfinanszírozási   rendszeréről.  A hatályba   lépés dátuma 2013.   január  1,  2013.  
évtől  az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással  a   helyi 
önkormányzatok   által   csak   a   kötelezően   ellátandó,   törvényben  meghatározott   feladatok ellátásának   
működési   kiadási   fedezetét   biztosítja.   A 2014. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük: 
- Magyarország 2014.  évi  költségvetési   törvényének az önkormányzatokra vonatkozó  
szakaszait 
- A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait 
- Az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat 
- az  önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját. 
 
 
Az  Áht.  26.   §  (1)   bekezdése   és   az  Ávr.  29.   §.   (1)   bekezdése   alapján   elkülönül   a   helyi 
önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése   is.  
A Helyi   nemzetiségi   önkormányzat   nevében   végzett   tevékenységekkel, továbbá   a   helyi   nemzetiségi   
önkormányzat   képviselő-testületének  működésével,   tagjainak díjazásával   kapcsolatos   költségvetési   
bevételeket   és   költségvetési   kiadásokat   a   helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 
között kell szerepeltetni. 
 
Az Áht 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket  és  
kiadásokat megfelelő csoportosításban, a  vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és  
az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell. Ezt a bemutatást szolgálja  
az 1. sz. melléklet. 
   
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek bemutatása (1/b számú melléklet) 
Az   Áht.  23.§.   (2)  az Ávr.  24.  §.   (1)-(2)  bekezdése  rögzíti  a helyi önkormányzat   költségvetési   
rendeletének   tartalmára   vonatkozó   előírásokat,  mely   szerint elkülönítetten   kell     kezelni   a   helyi   
önkormányzat,   valamint   a   helyi   önkormányzat   által irányított   költségvetési   szervek   -   ide   értve   az   
önkormányzati   hivatalt   is   -,   bevételeit   és kiadásait is. 
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A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat.  
Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket. 
A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi  
adó   bevételeket,   normatív   hozzájárulásokat,   támogatásokat,   a   központi   költségvetésből  származó   
egyéb   költségvetési   támogatásokat,   elkülönítetten   az   európai   uniós   forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programok, projektek bevételeit.  
 
2014. évi bevételek főösszege 146446  eFt, melyből: 
 
Intézményi   működési   bevételek:  Összességében   várhatóan    8209 eFt-os   bevételi  
előirányzattal tervezünk. Ezen belül: Postai szolgáltatás díja 8209 eFt, önként vállalt feladatra tervezve. 
 
Önkormányzatok   sajátos   működési   bevételeiből  várhatóan    25200 eFt   bevétel  
származik az idei évben. Ezen belül: 
A Helyi adók tekintetében az   építményadó tervezett összege 3000 eFT,  telekadó  tervezett  összege  7500 eFt . 
Az Idegenforgalmi adó tekintetében   a   tavaly   befolyt   bevételekhez   képest változás nem    várható, az 
idegenforgalmi adóról  szóló rendelet  szerint az adó alapja a megkezdett  vendégéjszaka, az  adómértéke 200 
Ft/fő/éj, várható bevétel 3000 eFT éves szinten. 
Iparűzési  adó: 5000 eFT bevételt tervezünk,  mint 2013. évben. 
Átengedett központi adók: A gépjármű adóból származó bevétel továbbiakban 40 %-ban illeti meg a helyi 
önkormányzatokat, 3000 eFt-os előirányzat  tervezése indokolt, melyből 1800 eFt-ot az állam részére  be kell 
fizetni .  
Felhalmozási   és   tőke   jellegű   bevételek:  Várhatóan   nem folyik be bevétel, amennyiben év közben zártkerti 
ingatlanok, földterületek értékesítésére kerül sor, az előirányzatot módosítjuk. 
 
Támogatások,   támogatásértékű   bevételek,   kiegészítések  jelenleg   tervezhető   összege 65050 eFt, ebből : 
A  normatív   állami   támogatás  és   az  Önkormányzati   egyéb   költségvetési   támogatás  
összege 54710 eFt. 
A jövedelempótló támogatások kiegészítése a kiadási oldalon az ellátások alapján kifizetett összeg után a 
központi költségvetésből az ott meghatározott mértékű % arányában igényelt támogatás. A 2014. évi 
költségvetési koncepció tájékoztatást nyújtott a szociális segélyezés átalakulásáról. Az egyes jövedelempótló 
ellátások finanszírozására differenciált mértékű támogatást lehet igénybe venni. A lehívható támogatások 
mértékét a következő táblázatban foglaljuk össze.  
  
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE és a TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  
Rendszeres szociális segély  90 %  
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás  80 %  
Lakásfenntartási támogatás (normatív)  90 %  
 
Támogatásértékű   működési  bevétel:  2870 eFt- intézmények működéséhez való hozzájárulás ( OEP 
finanszírozás) 
Működési célú pénzeszköz átvétel: intézmények működtetéséhez való Önkormányzati ( Ligetfalva, Tilaj, 
Almásháza ) hozzájárulás, valamint 2013. évről  áthúzódó közmunkaprogram támogatása 

 
Hitelfelvétel:  A   helyi   önkormányzatok   hitel   felvételének   lehetőségei   jelentősen  
megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 10. §.  
(1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben  
meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. 
(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: 
a)   a  magyar   költségvetést   érintő,   az   Európai  Uniós   vagy  más   nemzetközi   szervezettől megnyert   
pályázat   önrészének   és   a   támogatás   előfinanszírozásának   biztosítására   szolgáló adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalásra, 
b)   az   adósságrendezési   eljárás   során   a   hitelezői   egyezség   megkötéséhez   igénybe   vett reorganizációs 
hitelre, 
c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint 
d) a Fővárosi  Önkormányzat  és megyei  jogú város esetében a 100 millió forintot, országos  
nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig  
a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.  
A d)   pont   alkalmazása   tekintetében   az   ugyanazon   fejlesztési   cél  megvalósítását   szolgáló fejlesztéshez 
kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani. 
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(3) Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó  
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig  
egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. 
Hitelfelvételre 2013. évben nem kerül sor. 
 
Pénzforgalom nélküli bevétel  – előző évi  pénzmaradvány igénybevétele:  Az Áht. 23. §.  
(2) bekezdés d) pontja lehetőséget  ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány  
belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevételét   felhalmozási célra  
tervezzük, jelenleg működési kiadásra fordítjuk. A pénzmaradvány összege 47987  eFt. 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak bemutatása  
 
Az   önállóan  működő   és   gazdálkodó   és   az   önállóan  működő   költségvetési   intézmények kiadásainak   
bemutatása   azonos   a   bevételeknél   jelzettekkel  . Az   intézmények vezetőivel   a   2014.   évi   
költségvetéssel   kapcsolatos   tárgyalás és a költségvetések elfogadása  megtörtént. 
 
A 2014. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA  
  
A kiadások szerkezete nem változott . A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a 
minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan, valamint a soros lépéseknek köszönhetően is.  
  
Személyi juttatások  
Személyi juttatások jogcímnél  az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 
34458 e Ft. Az előirányzott összeg a jogszabály által garantált közalkalmazotti és a munkatörvénykönyv hatálya 
alá tartozó  létszámra a tervezett személyi  juttatást tartalmazza, valamint itt jelenik majd meg a Startmunka-
programban foglalkoztatottak bére is évközi módosítással.  Bedolgozásra került a  
cafetéria összege az óvoda közalkalmazottai vonatkozásában  bruttó 81 e Ft/fő/év.  
Külső személyi juttatások tekintetében a polgármester tiszteletdíja, valamint a hivatalsegéd megbízási díja 
szerepel kiadásként.  
  
Munkaadókat terhelő járulékok  
A társadalombiztosítási járulékot felváltja a szociális hozzájárulási adó, mértéke nem változott 27 %, összege  
8002 e Ft.  
  
Dologi kiadások  
A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez, tervezett összege 
44345 eFt. Csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre. A többi kiadásunk az inflációs 
várakozásoknak megfelelő emelkedés összegét tartalmazza  
  
Működési célú pénzeszköz átadás  
Itt került megtervezésre a teljesség igénye nélkül:     
- Zalai Falvakért Egyesület támogatása     10 eFt  
- gyermekétkeztetés rezsitámogatása    6032 eFt  
- Polgárőrség támogatása                  200 eFt  
- futball csapat támogatása               200 eFt 
 
Támogatás értékű működési kiadás  
Pénzeszköz átadásnál a közös önkormányzati hivatalhoz nem kell hozzájárulást adni, 2014 évben  3788 eFt 
összeget tesz ki, amely a kötelező – gyermekjóléti, belső ellenőri- feladatok ellátása miatt jelentkezik. 
 
Önkormányzat által folyósított ellátások  
 
A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege 13121 e Ft, amely az Önkormányzat saját forrását 
tartalmazza a bevételeknél ismertetett arányban, év közben módosításra kerül a ténylegesen kifizetett ellátások és 
azok visszaigénylése alapján.  
  
Ellátásonként tervezett önrész az alábbiak szerint:   
 rendszeres szoc. segély    192 Ft,  
 foglalkozatást helyettesítő támogatás  2024 e Ft,  
 normatív lakásfenntartási támogatás     456 e Ft,  
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 önkormányzati segély  736 e Ft,  
 étkeztetés támogatása 9633 e Ft,  
 közgyógyellátás  80 e Ft,  
 
Felhalmozási kiadás: ( felhalmozási célú pénzeszköz átadás ) 
Felhalmozási kiadásunk 20296 e Ft, mely az Önkormányzati utak felújítását jelenti. 
  
Hiteltörlesztés   
Az Önkormányzat hitellel nem rendelkezik. 
 
Tartalék:  
 Céltartalékot 20000 eFT összegben képeztünk. 
 
Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása  
  
A 2014. évi költségvetésben a jelenlegi feladatok ellátásához 2014. évre az engedélyezett létszámot 12 főben 
javasoljuk meghatározni,   7 fő közalkalmazott és 5 fő a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszám. A 
Startmunka-program keretein belüli közfoglalkoztatottak száma várhatóan 22 fő.    
 
Közvetett támogatások  
  
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a 
rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat.   
Helyi rendelet alapján: nincs kedvezmény 
Törvény alapján:  
- 1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentes- 
ség költségvetési szervre vonatkozóan 31740 Ft,   
- 1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentes- 
ség a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozóan 11 főt érint, összege 112275 Ft,   
- tehergépjárművekre vonatkozó kedvezmény (11 db), összege 243570 Ft.  
 
Zalacsány  Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet  előzetes hatásvizsgálata: 

� társadalmi kihatásai: nincs  
� gazdasági kihatásai: nincs 
� költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára 
� környezeti következményei: nincsenek 
� egészségügyi következményei: nincsenek 
� adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs  
� megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem 
� megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel 

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók 
foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem 
igényel 
 
Napirenddel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 
, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta a  
 

3/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletet 
Zalacsány község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről: 

 
 

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete 

Zalacsány község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 
 
Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az  államháztartásról  
szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja,  
valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr)  24.§. (1) és (2)  
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bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján , 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. éves költségvetésről az alábbi 
rendeletet alkotja:  

                                                          A rendelet hatálya 

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire. 

2. §. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: 
a)  Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László  Óvoda  
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.  

                                             Az önkormányzat 2014. évi bevételei-kiadásai 

3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2014. évi költségvetésének 
a) kiadási főösszege  146446 ezer forintban, 
b) bevételi főösszegét  146446 ezer forintban 

állapítja meg. 

I. A költségvetési bevételek 

4. §. (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet 
tartalmazza, a 3.§ -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül: 

a) Önkormányzatok intézmény működési bevétele 8209 e Ft 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele                                           25200 eFt 
c) Önkormányzat költségvetési támogatása 54710 e Ft 
d) Támogatásértékű működési bevétel                                                        10340 e Ft 
e) Előző év pénzmaradvány igénybevétele 47987 eFt
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(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 4000 eFt bevételt működési bevételként 
tervezi és használja fel. 

II. A költségvetési kiadások 

5. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint 
határozza meg: 

Működési kiadások előirányzata összesen: 106150 eFt 
Ebből: 

a) személyi jellegű kiadások: 34458 e Ft 
b) munkaadókat terhelő járulékok: 8002 e Ft 
c) dologi jellegű kiadások: 44345 e Ft 
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás                       13121 e Ft 
e) támogatás értékű működési kiadás: 3788 e Ft 
f) működési célú pénzeszköz átadás                               2436 e Ft 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt 
előirányzatonként  és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet 
szerint állapítja meg. 

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel 
mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be. 

(4) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza. 

(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20000 eFt-ban képez. 

(6) A 2013. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat 
felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester 
gondoskodik. 

6. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:  20296 ezer forint. 
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.  EU 
támogatással megvalósuló projekt nincs 2014. évben folyamatban.  
 
7.§ (1)  A 2015. ,  2016 . és 2017. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait  a 9. melléklet tartalmazza. 
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2014. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak 
szerint állapítja meg. 

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza. 

(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. 
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III. A költségvetési létszámkeret 

8. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 
 - 12  fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)  
            - 22 fő közfoglalkozatásban részt vevő 
             állapítja meg 

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások 
 

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési 
alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk. 
 
 (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, 
valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait. 
 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt 
bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 
 
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga 
után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem 
folynak be, nem teljesíthetők. 
 
(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési 
szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat 
nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely 
csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.  
 
(7) A költségvetési szervek a 2014. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel 
történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.  
 
(8) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
előírásait kell alkalmazni. 
 
 
10. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. 

 (3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 
Zalacsányi Kirendeltsége  látja el.  

11. §. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap 
az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztati. A képviselő-testület 
legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig  dönt a költségvetési rendeletének 
pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az 
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – 
előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 
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12. §. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást 
hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon 
belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 
30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja. 

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.)  Korm. rendelet 
36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében fogaltak figyelembevételével módosíthatják 
egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat. 

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen 
költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, 
illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 

 
(4) A Zalacsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése kizárólag saját határozata alapján módosítható. A 
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 

13. §. A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben 
intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a 
költségvetési rendelet módosítás során. 

14. §. (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési 
támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja. 

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-
testületi – tájékoztatás után történhet. 

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles 
beszámolni a Képviselő-testületnek. 

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Ötv-ben  foglaltak szerint, ha az Önkormányzat  által 
fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e 
tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani. 

15. §. Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál 
vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja 
a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 

16. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, 
illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 
forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület 
határozatban dönt. 

17. §. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2014. évre 38.650,- Ft-ban állapítja meg. 
 

Záró rendelkezések 

18. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell 
alkalmazni. 

(2 A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
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Zalacsány, 2014. február 4. 

Nagy Lászlóné Hetesi Krisztina 
 polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetve: 

Zalacsány, 2014. február 5. 

Hetesi Krisztina 
jegyző 

 
2.) Lakossági csatornatámogatás igénylés benyújtása 
( Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Február 14.-ig kell benyújtania az Önkormányzatnak a 
szennyvíztámogatásra a kérelmet. Ez a lakosságot nem érinti, csak a szolgáltatót, javasolja, 
hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is nyújtsák be a támogatási kérelmet. Ismerteti a 
határozati javaslatot. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal,0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
7./2014.(II.04.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági víz és csatornaszolgáltatás 
meghatározott díjtétel feletti támogatásának feltételeit megismerte, egyetért a 
támogatási igény benyújtásával, az abban meghatározott fajlagos költség ráfordítási 
adatait a támogatási igény szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat támogatási 
igényének a Magyar Államkincstáron keresztül a vízgazdálkodásért felelős miniszterhez 
történő benyújtásra. 
Határid ő: 2014. február 14. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester ¨: 2012. és 2013. évben a Képviselő-testület – mivel az állami 
támogatás mértéke jelentősen csökkent a lakossági szennyvízdíjnál- úgy döntött, hogy az 
eszközhasználati díj terhére 29,8 Ft +ÁFA/m3 támogatást nyújt. Kéri a Képviselő-testületet, 
hogy 2013.-ban is vállalják ezt a támogatást be, ellenkező esetben 29,8 FT+áFA/m3 összeggel 
nőne a lakossági szennyvíz ára. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértve 5 igen 
szavazattal,0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
8/2014.(II.04.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a közműves lakossági szennyvíztisztítás és 
kezelés 2014. évi  díjához- az eszközhasználati díj terhére vállalt kötelezettséggel-  29,8 
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Ft+ÁFA/m3 támogatást  nyújt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatás – a szennyvízkezelés szolgáltatást 2014.01.01.- 2014.12.31. közötti 
időtartamban végző Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére közvetlenül történő - 
kifizetésére . 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18 óra 
30 perckor berekesztette. 
 
    k.m.f. 
 
Nagy Lászlóné      dr. Prótár Henrietta  
Polgármester      aljegyző 
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Zalacsány község Polgármesterétől 
8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. 
Szám: 2/2014. 
………………………………… 
………………………………….. 
 
                MEGHÍVÓ 
 
Értesítem a Tisztelt Címet, hogy Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2014. február 4.-én  18 órakor ülést tart, 
 

melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye: Közösségi Ház házasságkötő terme ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. ) 
 
Napirend: 
1./Zalacsány  Önkormányzat  2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
2.) Lakossági csatornatámogatás igénylés benyújtása 
( Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
Zalacsány, 2014. január 30. 
 
      Tisztelettel: 
 
      Nagy Lászlóné  
      Polgármester  
 
 
 
 


