Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7 12013. (IX.25.) önkormányzati
rendelettel módosított
212013. (II. 28.)

önkormányzati

rendelete

az önkorm ányzat 2013. évi költségvetéséről
egységes szerkezetben

Az önkormányzat képviselő-tesület az állanűántartásról szőlő 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az
alábbi rendeletet alkotja.

1.§
1. § (1)'

A képviselő-testtilet azöttkormányzat2013.

éviköltségvetését, azon belül

Bevételek ftíösszegét
Kiadások foösszegét
Költségvetési hiányon belül a
Működési hiányát
Felhalmozási hiányát
Költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló
p énzfor galom nélküli bevételek
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
Működési célúigénybevétel

A képviselő-testülete

13.325E Ft

13.325EFt

25.778E,Ft

a következő költségvetési kiadási e|őirányzat csoportokat, illetve kiemelt

meg

Ft
2.046 E Ft
22.847 EFt
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12.484 E
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35.325 EFt
13.325 EFt
25.778 EFt

60.000 E Ft

8.859 E
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EFt
EFt

34.222EFt

Felhalmozási bevétek főösszegét
Felhalmozási kiadások foösszegét
Felhalmozási forráshiány
összegben állapítja meg.

előir ényzatokat hataro zza

115.657

59.435 E Ft
55.657 E Ft

Működési bevételek fióösszegét
Működési kiadások foösszegét

Q)2

II5.657

Módosította a7120|3. (IX.25.) önkormányzati rendelet
Módosította a712013, (IX.25.) önkormányzati rendelet

Személyi jellegűjuttatások
Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások
Finanszirozási kiadások
Működési célúpénzeszköz átadás
Társadalom és szociálpolitikai juttatás

Felújítás
Támogatásértékű működési kiadás

Ft

Működési tartalék

Ft

63 E

az alábbi

jo

gcím enkénti m e go s zlásb an
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Felhalmozási tartalék

a m e g.

(3)3 Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a következő kiemelt

bevételi

e|őir ány zatokat hataro zza me g,

EFt
22.104 E Ft
17.516 E Ft
13.325 E Ft
4.314

Intézményi működési bevételek

Önkormanyzatoksajátos működési bevétele
Önkormányzatokköltségvetési támogatása

Előző évek működési célúpénzmaradvány
igénybevétele

Ft
23.453 EFt
3.000 E Ft
19.000 E Ft
12.882 E
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Támogatásértékű bevételek

Véglegesen átvett, felhalmozási célúpénzeszközök
Felhalmozási célúkölcsön

felvétele

Felhalmozási célúhitel felvétele

Ft Felhalmozási bevétel

ál l apí d a m

eg.

@) Az (1) bekezdésébenmegállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását
mérlegszenien önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú melléklete alapjrán hatérozza meg a

képviselő-testtilet.

.:\|

(5) A működési és felhalmozási célúbevételi és kiadásÍ' előirényzatokat - tájékoztatő jelleggel mérlegszenien önkormányzati szinten a 2. és 2la. számú melléklet szerint á|Iapítja meg a
képviselő-testtilet.

(6)

A

normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testtilet a 3. számú melléklet
alapján hagyla jővá.

2.§
A Képviselő-testiilet az Önkormányzat2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számű
melléklet szerint.
b) Önkormányzat kiadási előirányzatát, feladatonkénti megoszlását a rendelet 9te. szátmimellék|et
szerint.
c) A4 önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 13. számú melléklet szerint határozza
(1)

meg.4

Q)5 2. § (2) Az önkormányzat akiadások között
melyből
a) általános tartalék: 5.196 E Ft,
3
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a

5.696

E Ft

működési tartalékothatározmeg,

b) céltartalék (segély): 500 E Ft.

(3) Önkorményzatkiadásainak részletes kimutatását a9,9la,9lb,9lc,9td,9te.
tartalmazzák.

számú mellékletek

Az

a

3.§

önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

a

polgármester,

könywezetéssel

4.§
(1) Az. 1.§ (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a
képviselőtesttilet elrendeli, hogy a Mogyorósbánya Község Önkormányzat készítse elő a
pénzíntézethezbenyújtandó hitelkérelmet.6

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról,
valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön

képviselő-testiileti döntés alapján.

5.§
(1)

A

(2)

Az

képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirínyzatok közötti
Ft összeghatárig a polgármesterre tuhátzza. Egyéb esetekben
e|őir ány zatok kö zötti átc s op orto sítás j o gát fennt artj a magának.

átcsoportosítási jogát 500.000
a képviselő-testtilet a kiadási

(1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő testületi ülésen

tájékoztatja a

testíiletet.

.;r

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásaról, valamint az önkorményzat
költségvetést előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a kópviselőtesti.ilet a jegyző által történő előkészítéseután, a polgármester előterjesáése alapján, negyedévente
dönt.
1+;7 Átlamhéntartáson

kívülre forrás önkormányzat által történt átadása kizárőlag költségvetési

előirány zat rendelkezésre állása esetén lehetséges.

A

pénzeszközátadás megállapodással, támogatási szerződéssel történhet, melyben rögzíteni kell
a témogatás jogcímét,a támogatás ütemezését, illetve az átvett támogatás felhasználásáról való
b eszámolási kötel ezetts é get.
(5)8

1q9 Áilamrrántarlásonkívüli forrás önkormányzatrészéte történő átvételéről a polgármester dönt,
amennyiben az átvett pétueszköz felhasztálásanak célja megállapodásban rögzítésre került ós az
nem jelent az önkormányzat szátmára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást, vagy amennyiben
annak átvétele az önkorményzat szátmáta többlet pénzngy kötelezettségvállalást nem jelent.
Amennyiben az áIlanűáztartáson kívüli forrás átvétele az önkormányzat szárnára többlet pénzügyr
kötelezettségvállalást jelent, 100,000 forint értél<hatáig a polgármester, aft)lött a képviselő-testtilet
dönt.
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6.§

A

feladat elmaradrásáből származó - személyi és dologi - megtakadtások felhasználására csak a
képviselő-testíilet errgedélyévelkerülhet sor.
(2) A testiilet által jóváhagyott kiemelt előhányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
is köteles betartani.
(1)

7.§

A szabad pétweszköz lekötés tekintetében a képviselő-testiilet felhatalmazzapolgármestert a
sziikséges intézkedések megtételere.

8.§

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lep hatályb4 rendelkezéseit 2013.január l-jétől kell
alkalmazni.
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jegyző
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polgármester
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