Gétye Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi
CXCV.törvény 23.§-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló – módosított 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a
2012.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya- a Képviselőtestületre és a közös fenntartású intézményekre terjed ki.
2. §.(1) Az államháztartási törvény 67.§(3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a
(2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzatnál a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások alkotnak egy
címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §. A képviselőtestület az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét 18.802 ezer forintban állapítja meg.
ezen belül:
működési célú bevételeket
15.411 ezer forintban
működési célú kiadásokat
18.802 ezer forintban
ebből: személyi jellegű kiadásokat
3.877 ezer forintban
munkaadót terhelő járulékokat
910 ezer forintban
dologi és ellátotti kiadások
5.816 ezer forintban
támogatásértékű működési kiadások
2.352 ezer forintban
működési célra átadott pénzeszközöket
2.576 ezer forintban
szociális célú kiadásokat
3.271 ezer forintban
felhalmozási célú bevételeket
3.391 ezer forintban
felhalmozási célú kiadásokat
- ezer forintban
ebből: felújításokat
- ezer forintban
beruházásokat
- ezer forintban
A költségvetési létszámkeretet 3 főben állapítja meg.
Ezen belül az állományba nem tartozó tiszteletdíjasok létszámát 1 főben állapítja meg.
A köztisztviselői illetményalap 2013. évre 38.650 Ft.
4. §. A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.számú
melléklet tartalmazza.
5. §. Az önkormányzat 2013.-2015. évre előre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait az 5.
számú mellékletek tartalmazzák.
6. §. A lakossági szolgáltatás, valamint a térítési díjak mértékét a 4.számú melléklet szerint
állapítja meg.
7. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű
feladatok kiadásait címenként a 2.számú melléklet szerint állapítja meg.

8. §. A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadásokat a 3.számú melléklet szerint
állapítja meg.
9. §. Az önkormányzatnál több éves kihatással járó kötelezettség nincs.
10. §. Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 6.
számú melléklet tartalmazza.
11. §. Az önkormányzat költségvetésének részletes előirányzatát tájékoztató jelleggel a 7.számú
melléklet tartalmazza.
12. §. A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74.§(2) bekezdése alapján a jóváhagyott
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Az
átcsoportosításokat és az év közben engedélyezett pótelőirányzatok miatti költségvetési
rendelet módosítást a polgármester előterjesztésében negyedévente, a negyedévet követő
első képviselő-testületi ülésen hajtják végre.
Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.)Korm.
rendeletben foglaltak figyelembe vételével , előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
13. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletek,
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe
utalja. A polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testültet az 1 millió
forinton felüli költségvetési többlet felhasználásáról, majd a Képviselő-testület határozatban
dönt.
14. §. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013.
január 1-től kell alkalmazni.

Gétye, 2013. március 12.
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Kihirdetve: Gétye, 2013. április 10.
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