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Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól  

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht) 23.§ (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően, Kishartyán Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának  

rendjéről a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § Az önkormányzati rendelet (a továbbiakba: Rendelet) hatálya Kishartyán Község Önkormányzatára, 

(a továbbiakban: Önkormányzat) Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő- testületére (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) és költségvetési szerveire terjed ki. 

  

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 

 

 

 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési 

         a) bevételi főösszegét                                                                           57.750 e Ft-ban 

         b) kiadási főösszegét                                                                            57.750 e Ft-ban 

 

         (2) Az önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a 1. számú mellékletében foglaltak szerint 

hagyja jóvá. 

 

A költségvetési bevételek 

 

 

3. § (1) Kishartyán Község Önkormányzatának bevételi előirányzata:         57.750 ezer forint,  

        melyből: 

        a) kapott támogatások                                                                             34.760 ezer Ft 

        b) működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek                8.467 ezer Ft 

        c) közhatalmi bevételek                                                                              5.600 ezer Ft 

              ca) Helyi adók                                                                                      3.700 ezer Ft 

              cb) Átengedett központi adók                                                                 1.600 ezer Ft 

              cc) Bírság, pótlék egy sajátos bevételek                                                   300 ezer Ft 

        d) intézményi működési bevételek                                                            4.529 ezer Ft 

        e) felhalmozási bevételek:                                                                                  0 ezer Ft 
        f) kölcsön visszatérülések                                                                              312 ezer Ft 

        g) finanszírozási bevételek                                                                       4.082  ezer Ft 

            ga) fejlesztési célú hitel felvétel:                                       0  ezer Ft 

            gb) pénzmaradvány működési célú igénybevétele:                              4.082 ezer Ft                        

  (2) Az önkormányzat bevételeiből: 

      a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             53.867 ezer Ft 

      b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     3.883 ezer Ft 
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A költségvetési kiadások 

 

4. § Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 2. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 57.750 ezer forint,  

melyből 

                              a) személyi jellegű kiadások:                            6.215 ezer forint 

                              b) munkaadókat terhelő járulékok:                     1.498 ezer forint 

                              c) dologi, egyéb folyó kiadások:                       20.139 ezer forint 

                              d) szociálpolitikai juttatások:                            19.268 ezer forint 

                              e) támogatásértékű kiadások:                              7.780 ezer forint 

                              f) működési célú pénzeszköz átadás:                    250 ezer forint 

 

5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 2.600 ezer forint. A felújítási és 

felhalmozási kiadásokból: 

 

                              a) a beruházások előirányzata:                           600 ezer forint 

                              b) a felújítások előirányzata:                                2.000 ezer forint 

                              c) felhalmozási célú kölcsön nyújtás                      0 forint 

                             d) fejlesztési célú hitel törlesztése  0 forint 

 

 

(2) Az önkormányzat kiadásaiból: 

 

                               a) kötelező feladatok kiadása:                           54.900 ezer forint 

                               b) önként vállalt feladatok kiadásai:                   2.850 ezer forint 

 

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

6. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató 

jelleggel, mérlegszerűen a 3. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

7. § Az önkormányzat beruházási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti. 

 

8. § Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban 7. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

 

Költségvetési kiadások és bevételek 

 

 

10. § Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a 4. számú melléklet, szakfeladatonként 
tartalmazza. 

 

11. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi  

bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(3) A képviselő-testület tartalékot nem képez. 
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A költségvetési létszámkeret 

 

12. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát : 

            a) 1 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), . 

                ebből: 

                      Önkormányzat                     

 1 fő hivatalsegéd 

 összesen: 1 fő 

 

              b) 4 fő közfoglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszámban hagyja jóvá. 

 

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 

A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester  

felel. 

 

14. § (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. 

 

(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévente köteles tájékoztatni. 

 

(4) A képviselő-testület legalább félévenként, - június 30., illetve december 31. napi hatállyal, - a 

költségvetés féléves végrehajtásáról szóló beszámolóról, illetve zárszámadásról szóló döntését  

megelőzően dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.  

 

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész- 

előirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rendeletben  

foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 

 

(6) 2013. évre fejlesztési hiányt a Képviselő-testület nem tervez. 

 

15. § A stabilitási törvény 3. §-a szerint az önkormányzat 2013. évre működési hiányt nem tervez.  

 Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló támogatás jogcímen 971 e Ft 

 szerepeltet. 

 

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet 

pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 

 
17. § (1) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban határozza meg. 

 

 (2) A polgármester, a köztisztviselők 2013. évi cafetéria juttatása 200.000 forint, mely  magában 

foglalja a juttatást terhelő közterheket. 
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Attila                                                                                                 

Záró és egyéb rendelkezések 

 

 

18.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 

             Varga Oszkár                                                                  Köröskényi Péter                                   

              polgármester                                                                        jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

Kishartyán,2013.február 15. 

 

 

Köröskényi Péter 

      jegyző 
 
 

 
 

 


