
\íititelIe Lözscg Ónkorn9n!z!h Kópl i*ló |{!|úl.ten(k

2 r01{ (rt,19, ) önko.nánlzlli r€ndelele

azönkormónyal 201.r, évi kóllségv.tésiról

Málételte Kózsóg Önkomán)zata Képvisló ieíüleie az Alaplörvén,32, cikl(l)bekezdés a),
i)ponljában.az állanháaaíáíó]szó]ó20ll,évicxcv tóíén!23,§(l)bekezdésóben.

Magr!ío6zfu helli őnkományzalanó] s,óló, a 201 l, éli cLrYxIx lö^ én! alapján kaloft
tlhata]nazís,ligJ-elembevéveMagyarc67ig2014.éviköltsérvetéséró]szÓLÓ 20l3.

cc)axx,, iöNénrl, ulaminl! Magyamrezág gazdaságisabilnáliról szóló 20l l, éVi cxclv
iöBé n}-l. M átéle lke Kóség Ön ko ímÁn,zatB 2 o l 4, évi kőll ségv e!éséról u a lábbi rendeletl

alkoija

l,§

Álblános r.ndel kezéfk
Á iendelel célj.

A Endglei célja Mólélelke Közsés Önkornánlzata 2ol4 évi töh+gveiése nint az
önkomá.yzt 8událto<lisi alapja egyensúlyánlk, a közpmzekkel való szbál}yerü,

'ltekiítbeló, 
tsedasá8os. húékóny, e,edményes és €llenóriáeó gazdálkodásána} binGnó$.

Az e ftnde|.lb€n meghalárcólt belét.li élóiúny^ok azok lelj.snésének küelezenségét, a
kiadási elórinyalok p.dig _ d b€tdcli elöiónyzalok iel.jesílé*nek tigrelembeveblélel
azok lelbasználásdnak jógo$||t igót ielentik.

2,§,

ír,/ Mdléielke (özség Önkományzla ( a iovábbi,kbú az Önkómán}z.t) 2ol4 évi
!) b.v&eli üjs9egét 8ó ó2o e foriDibin
b) tiodási lóö$&9él 86 ó20 e fodnlbú íllapiljg meg

Á tóltsé8velési egFnleg 0,

/.) A z ÖnkorDán}zat 20 l 4. é! i köl§égvetés i b§,élelgir e ló úán yzal_csopo ío*. * ien eli
elónán}zatok szerinti bontisbú e rendelet l. számú mellékletebftalma4.



(j) Az Öntormányzat 20l4, évi
vúkódé§ih€léielek

c ) Önkományal múködósón.kós ágdali
lélad.u]nak iámqatás 16807. n

d) Táno,qaliséíétú bevételel
núködési ,1.1937 e ti
ighs]mozási 870 e n

nácánszifrél],ekkommunálisadójá 808ei1

1) ijnú§znoási b.!éIélek| bé]só linanszírozásra
(elöZö évi várhaió Pnzmaradyány)műkijdési l5.159e i

a' a ] A z Ón ko mán}zat 2 0 1 ,l, él i kö hsé_qvetési ki!d{ §!n el önánlai< sopoíol. kiemel!
előnányatok sz..inlibonúsban e rendelei 2. vánú ftel lékleic ia na] m aza,

c) Azónkórmányz.tk]adását kőiclezó, ónként válláh és államifelldslok. be!élelét
fi ngnszkozás] bonris szelinli kimudásban a3 §znellékIel únalmázza

(5) A2 Óíkománlai :ol4. é!i
a) a he lyi ó trkorm án}.al ne! ében légzetl beruhiiá$k, fe lúj llások t iadásan

b.ruházj$nkénl, lelújitisonként e renddl§l t,sámú mellék]et
b) á hel,i önkomány2ai álbl a lakó§árnak j utat on únogatásokat, szoc i]i lis íásaíúllság i

jcllcgü ellátísokal e rcndelet 5, gíDü nelléklete t!íalí@a,

],§
AzÖn*ormányzati fel.datokon 20 l 4, évre engedél yezelt lé§záú o!. to!ábbá ,
közfoglalkonalottlk lélszámá, a 6.számú mel!éklel kfu lmfua.
A kö]lsécl.tési kiadiiek kieúeltelónányzáiok szcrinti bofuán benulató ], sz lábhulohó

o9lopa úndnaza 2 en8edélyezen lé6ámor fel.daihoz lúozóln,

4.§
/ / Az Önkományal20l4. élben . 4. 9únú mellékleiben fcl$rolt fejlesztési célokal

h alározza ne!. amel yck meglalósiiisáboz a Ivlagro loEzfu 8Pd dág i sbb i lilisáó l szó]ó
20ll,*. icxclvrónén),(alotábbiakbEn:slabilitásitv.)3.§(l)b.|ezdéseszerinti
adó$ágol ke]elkeáetó üeylel úélkólése elórelátható.n nen vólikszükég§§á



]

Jelenlce nincs 3zÖnkóíúán]zahak lemálló adós§igot kele{eneló u3}]etból lennálló

5.§
a/,,AzÖn(ornánlzainnans7iozásicélúpenzü9ihúvelelekke]kapcsolatoshalisköreta(])

b.kezdésben m*határczon kivéieuel a Képviseló{Blülgt g!akololjd,
(2] A Léprkelóieíülel aPolcámeseft rubázzá á! a sabad pénzcszkóz.k lón ónj"ben

szabál}ozon betéikénl v a ló é! en be]ü li eLhel)ezé5éó]ésv$zsvoná5áról!alódöntés
jo8ái

(]] 
^ 

Képljleló testület e AHT 3a, § (2) bet-dé$ a]apjánjin.áhalton e]ónányzalok
lU/oíix,-,oó^, o, Ái,,.Jl l000eloi n reJ ,cn ,aidoo.\/e!ercjeP.
polgálmcslcrre ruház2 át,

(,1] H. ü Önkomán } zat á hd nán,itolr kó ltséslctós i srcn, harmin. napon l ú li e li súeí
bíozásállomántánal úénéke eléri az éles eredeti kiadási elóininyza!ának lopíát vaeJ a
2.5 m llió forinlo,. és e bno/sít c!! hón.lon bel0lnen iudjahamií§ nap alá Vornúi. a
Képviscló t.siülel a [öl§égrelési szeRhez önkormányzati biaos j.ldl ki,

( 5 ] Az iin*omán) z.r töv etelésé íó l le mond.n i c sak tőían yben vac! tü]ön ónkom ánlzali
íendeleibeí úe gh atÁíozoft eselekbc n és módon lchei,

( 6) Az onkománJ zal iek inieiébcn a n en zeli vaglon ni l §zó ]ó lüv énybin .lóil1
vcei}eaeléskóe]ezó,haazélinleíM$ontá€)tbrgalniéíékea25.0niuiófóíinlot

(7) A kép\neló+eíOld üelsóne$edévLivélelélel nc gJ-cd év.nkó nl. a lár3!óv i
mun katen d b.n nechal ározon id ópontokbe. de le gkésóbb á7 élcs kö Irséglelé§ i
t esámoló clkés7iléének haúridejéig, decenber 3l{]haiállFl módosiija a kóltégvelési

(8]A Képvitló leslúlet a AHT 21.§ (4) b.k9dé§ b) és o sz4inliióbbéves kihads9ljáró
döntéssel és kö^,eleí iánogalá*ál nem számol,

6§

(l) E.€ndcle, o kibi r,le!ésél Iő \ etó napon lép halá]]ba, úídelkezéseil a20]4, é!i
költsé 3vcté§ !égÉb!j tásiinál 1€ ll allalm.zn i.

(2)E rendelel frelléklelél képézikl Képviselóreslület rés7é rc újékoztatásu l bem u tato
kóvetkczó méllegel és kinutaiá$k
d,) 7, szánú nelléklet] Az ó n ko rmán),zai 2014, évi kóliségletési né íle ge közgdd 3!igi

b)8,szánún.llékjci]Azön*omádyal2014,évielóinin}-zatfelh6ználásitene,
c)9. szimú mcllék]el : A2 óíkom|in}at 201.1 él i állmj timogatásri



Mátéiel*e,20].1 februáí ]9

,l,í l.']"|'^.

Arcndele, kihndeté$ekelüh.
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2/2014(ll19 ), rendélethe, 2,*mélLéklet
Málété ké Kó4ég ÖnkománYÉia 2014 áV kótsésvetésikiad.reónányzálá

Munaadókatieáe ö |álu étok
Dológikiádások é3egyéb fó yó k adások
Egyéb múkódési .é ú kiadások
lá6adaLom, Vo.iálpólnikai jullálá9, táhó 3495

F.lhálmo!ásl kladá! d*:és.n





'2012 
(ll19 ) 9ámú ren,lelelhez

Málételre Kö4égÖnkormáiyzala zo14 éVi beruhárási felad.tai



2 /2014 l l t9 ) námu íeídel€th€z

Mátétélk€ köBé! Önkornáiy:dtd általa lakos9igmkiutátff táfr qará§ók,

B.técsalaí.l kaD6olatos.llátások
hely mecil apkásU ápo á9 d,j

helY megálaohású kó?Ayógv e látás

E3yéh n.m intézmánvl éllátásk

L.khaii$.l b!.9oldos.llátá$k
íormaliv lakásí€nntafrás tám 9]áteró l
teímé,etv€n nyujtotl lakásf 

^zo. 
irzifá 3a át eíól

log1.1koztatásr.l, fr unk.nélkülké!..l káFsolaios ekzámolások
íoglá tónáléí helyen.ílo lámogabs

Ön*omónnód kör€l.zó í.l..!dl

346s



2/2üa lll19 ) 9 rendeleihez

Málél€ke Kójés Ónkorm á ny,afu 2014 évben engedé ye,e! éEáma,lovábbá kó,foBla lozrlalo ak é§áfra

Kó cégvelés] élszám] ie eis

költségveiési ]é§, á m : ré9

] fó váíos és ló:ég gaIdállodás

1 fó kónyvtáros /révmUnkaidós



,/r0] (ll ]9)9rendelelhez

rÁÉxozíATó rfuu
kölr§ÉGsrí§MÉArÉc 2.14

l(lÁDÁsol( BEvÉTELE{

2 Munlaádól léíh.lőjáruErot.\ 9o.,alÉ hó2, adó ónkormánvzai rözhatalmi bevéte]ei
N ótrkoímánV:al múkódélének ákaláno! rámor,

E9éb mútódé5i célú iámoPatá9ok ó$ze9n T.fi o3átá!.riéiü mürodé9 bevele]
TáGadalon , 9o.iá polilika ePVébiut ás

RtH^LMó'Á§ rlÁDÁok

HNAN9íRóZÁ9 BÉVÉftLFk
PénznandVánv műródé5 íére
p;nzm&adV;iy íelh. nozáí ré9é



z20l{.(1.19,} 62 End.l.ln€z

xö^éq Ónrományala 2014.óva likviditasi t€Ne
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?0ld, Á{ lo[@3,-l", hlJd"l,,nd

Á \élY,or}o, nánvrálór álláláno\ lPlddJk,ndt l"rng"! d l " )0l { "
me léklde9eíinl )

A helyiónkormány,atok múkódé!ének á ta ános tám€alása
A Ie epulé§i ónkoímányzálók úúlódé#nei támogatása

íelé pú lé.-a?. m.h.téshér ka p.solódó léladd.lláiis

kó,világitás fennbnárának iánogatása

Kózulák íénntafr ásának támo8alása
a agyé b kótel€ző ó n ko ímá nyzal lela

A tel€Dülési ö.rormánwatol ícaális & fl.n€llóléd fehd.táinak tá

t]oaájáfulása pén:b€]inóoa ij e látájothóz
f al€ondnoki vá3y bnya3ondnoki 90 3á talás

Tele pü lósi ó n ko.mánvzatok lá mog.lisa
ós a kóZmúvélőd&i félad:bkhó,

nvifuánG lonwiáíi .llálá 9l

t lon klh.íül.trkel rap6ol.iB fuladabk


