Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2013. (II.20.) rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdés b) és h)
pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési
szervére.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő Mesevár Óvoda.
Az Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai
2. §.
(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi
a. költségvetési bevételi főösszegét 186. 022 000 forintban
b. költségvetési kiadási főösszegét 197. 242. 000 forintban állapítja meg
c. a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – 11.220.000 forintban
állapítja meg
(2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben meghatározott 11.220.000 forint összegű hiányt,
a 2012. évi pénzmaradvány 11.220.000 forint összegű igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. számú melléklet
tartalmazza
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(6) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 4. számú
melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. számú melléklet
tartalmazza.

(8) Az önkormányzat művelődési és sport feladatainak előirányzatait a 6. számú melléklet
tartalmazza.
(9) A Mesevár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza
(10) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. számú melléklet
tartalmazza.
(13) A 2013. évi normatív hozzájárulásokat jogcímenként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(14) A felújítási kiadásokat felújításonként a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(15) A 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(16) Az iskola egészségügyi bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(17) A községgazdálkodási feladatok előirányzatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(18) A közvilágítási tevékenység feladatait a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(19) A család és nővédelmi egészségügyi gondozás előirányzatait a 11. sz. melléklet
tartalmazza.
(20) A közfoglalkoztatás előirányzatait a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(21) A művelődési és sport feladtok előirányzatait a 13. sz. melléklet tartalmazza.
(22) A szociális juttatások előirányzatait a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(23) Az óvodai nevelés, ellátás előirányzatait a 15. sz. melléklet tartalmazza.
(24) Az egyéb igazgatási feladatok előirányzatait a 16. sz. melléklet tartalmazza
(25) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét az 1. számú tájékoztató tábla
tartalmazza.
(26) A több éves kiadással járó döntések számszerűsítését éves bontásban és összesítve célok
szerint az 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
(27) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 3. számú tájékoztató tábla
tartalmazza.
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(28) Az előirányzat felhasználási tervet a 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
3. §.
Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely 2013 -ban adósságot keletkeztet.

4. §.
(1) Az önkormányzat általános tartalékának összege 500. 000 forint.
(2) Az önkormányzat céltartalékának összege 5.000. 000 forint. A céltartalék összegét az
állammal szemben fennálló visszafizetési kötelezettség teljesítésére kell fordítani.
(3) A Képviselőtestület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.
5. §.
(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 20 főben állapítja meg,
az alábbiak szerint:
a.) Községgazdálkodás
b.) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
c.) Óvodai Nevelés, ellátás
(2) A közfoglalkoztatás létszámkerete

3 fő
2 fő
15 fő
22 fő

(5) A köztisztviselői illetményalap összege 38.650 Ft.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. §.
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szerveknél év közben keletkező személyi juttatásokból származó
megtakarítás, illetve a feladat elmaradásból való megtakarítás felhasználásáról a
Képviselőtestület dönt.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök a Képviselőtestületet illetik meg.
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(4) A Képviselő-testület négymillió forintban állapítja meg azt az értékhatárt, amely fölött az
Önkormányzati vagyont értékesíteni, vagyon használatát, vagyon hasznosítás jogát
átengedni, csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
(5) Valamennyi önkormányzati intézmény esetében a gyermekgondozási segélyen lévő
dolgozók helyettesítését, illetve a nyugdíjba vonuló dolgozók pótlását lehetőleg új
munkaerő felvétele nélkül, belső átszervezéssel kell biztosítani, kivéve, ha az adott
munkakör csak meghatározott szakképesítéssel látható el.

Az előirányzatok módosítása
7. §.
(1) A Képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a
költségvetési rendelet módosításáról a Képviselőtestület a polgármester előterjesztése
alapján negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) Amennyiben év közben az országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, a
költségvetési rendeletet módosítani kell.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
(5) A Képviselőtestület által elfogadott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek
kötelesek betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. §.
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
a költségvetési szerv vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival
minden esetben az egyéb előirányzatokkal pedig a Képviselőtestület által határozattal
elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint rendelkezik.
(3) Az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerve gazdálkodással
összefüggő feladatait a Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
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gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. §.
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontroll rendszer keretében
valósul meg.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külön megállapodás alapján megbízott
belső ellenőrei útján gondoskodik.
Záró rendelkezések
10. §.
Ez a rendelet február 20. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell
alkalmazni.

Dr. Hostyisószky István
Jegyző

Vass Imre
Polgármester
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