Ete Község Képviselő-testülete
1/2013. (III.22.) számú önkormányzati rendelete
Ete Község 2013. évi költségvetéséről
Ete Község Önkormányzat 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, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, polgármesterre, a Tárkányi Önkormányzati Közös Hivatal, valamint az önállóan működő és
gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményekre.
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését
költségvetési kiadások fedezetéül szolgáló
bevételek főösszegét
ezen belül: a működési bevételeket
a felhalmozási bevételeket

83.527 ezer Ft-ban
57.600 ezer Ft-ban
25.927 ezer Ft-ban

költségvetési
kiadások főösszegét

83.527 ezer Ft-ban

ezen belül: a működési kiadások összegét

45.894 ezer Ft-ban

a felhalmozási kiadások összegét

37.633 ezer Ft-ban

hagyja jóvá. (A bevételek és kiadások részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)
(2)

A Képviselő-testület a költségvetésben tervezett felhalmozási kiadásait kizárólag felhalmozási célú bevételeiből finanszírozza.

(3)

Vállalja, hogy a költségvetés évközi egyensúlyát biztosító rövid lejáratú
/likviditási / hitel, illetve a már meglévő felhalmozási hitelek fennállásának
időtartama alatt a hitelek tőke és járulékterheinek törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi működési illetve felhalmozási kiadást megelőzően tervezi, jóváhagyja és teljesíti.

3. §
(1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát
költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet, valamint
ezen költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenleg összegét az 1. melléklet tartalmazza.
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(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 6. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.
3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 7.
melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§ (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 9 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
1 fő polgármester, 1 fő takarítónő, 3 fő közfoglalkoztatott dolgozó az Ete Község Önkormányzata alkalmazásában áll. 4 fő a Képviselő Testület tagja. (A
részletes létszámadatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.)
(2) A 2013. évi költségvetésben szereplő állami hozzájárulások és SZJA bevételek részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatási
összegeit a 4.sz. melléklet mutatja be.
Tartalék
5. §

Ete Község Képviselő-testülete az önkormányzat
- általános tartalékát 317 ezer Ft-ban
- céltartalékát 0 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 9.sz.melléklet tartalmaz.
Az általános gazdálkodási összegének felhasználásáról igény szerint a képviselőtestület évközben dönt.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

Ete Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és
Kereskedelmi Bank Nyrt. Kisbéri Fiókja.

7. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a
2013.évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert
a) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.
b) Pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett. Pályázatok esetén a szükséges
nyilatkozatok megtételére, igazolások kiadására az adott pályázati önrészről.
2

c) A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működtetési feladatok dologi kiadásai előirányzatai között.
d) Az általános gazdálkodási tartalék terhére 200 E/Ft átcsoportosítására.
(4) A (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében – a b, pontban foglaltak kivételével – a Polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni
köteles. A b; pont esetében határozathozatalt a pályázat benyújtás jóváhagyásáról kezdeményezni köteles, valamint szükség esetén a költségvetés módosítását javasolja az
önrész biztosításának érdekében.
(5) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírságbeszedési számlák hó végi
egyenlege legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.
(6) A 2013. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2014. évi költségvetés kidolgozását az
államháztartási törvény, illetve a költségvetési szervek gazdálkodásának, tervezésének,
beszámolásának rendszeréről szóló jogszabályi rendelkezések szerint kell elvégezni.
8. §
(1) A képviselő-testület 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 képviselő-testület a polgármester előterjesztése
alapján, negyedévente dönt.
9. §

A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és
gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmény vezetője köteles betartani.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a
hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
11. § Jelen rendelet 2013. március 22-én lép hatályba.
Ete, 2013. március 22.

Dr. Szallerbeck Zsolt
jegyző

Rohonczi László
polgármester
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