
„Bőcs Község Képviselő-testületének 

15/2013. (XI.27.) önkormányzat rendelete 

 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról” 

 

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2013. évi 

költségvetéséről az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

I. 

 

A rendelet hatálya 

 

 

1.§ A rendelet hatálya Bőcs Község Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület 

hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire 

(intézményeire) terjed ki. 

II. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2.§   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését eredeti és módosított 

előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

a)   a bevétel  eredeti főösszege                     946.852 eFt 

-ezen belül a költségvetési bevételek főösszege        565.219 eFt 

-Irányítószervi támogatás                                   255.410 eFt 

-Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   126.223 eFt 

 

  a bevétel  módosított főösszege                     1.203.089 eFt 

-ezen belül a költségvetési bevételek főösszege           834.371 eFt 

-Irányítószervi támogatás                                      243.644 eFt 

-Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                      125.074 eFt 

 

 

b)   a kiadás eredeti főösszege                                946.852 eFt 

-ezen belül a költségvetési kiadások főösszege        691.442 eFt 

-Irányító szervi támogatás kiutalása                                      255.410 eFt 

 

c) a költségvetés hiánya                                                                 126.223 eFt 

 

  a kiadás módosított főösszege                            1.203.089 eFt 

-ezen belül a költségvetési kiadások főösszege        959.445 eFt 

-Irányító szervi támogatás kiutalása                                      243.644 eFt 

 

a költségvetés hiánya                                                                   125.074 eFt 
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          (2) A képviselőtestület a 125.074 e Ft összegű költségvetési hiányt – a költségvetési 

hiány belső finanszírozására szolgáló – előző évi pénzmaradvány igénybe vételével 

finanszírozza. 

 

3.§ (1) A 2. § (1) a./ pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg előirányzat 

csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 2, valamint a 

2.1. -  2.7., a 3.4.5.6.és 7. számú melléklete tartalmazza. 

 

(2) A 2. § (1) b./ pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg előirányzat 

csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 8,9,10,11 számú 

melléklete tartalmazza. 

 

 

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat 

feladatonkénti részletezését e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. 

 

 (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat 

feladatonkénti részletezését e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza. 

 

5.§   A Képviselőtestület a költségvetési kiadási főösszegen belül 113.191 eFt működési és 

18.223 eFt felhalmozási célú általános tartalékot állapít meg. 

           

6.§ A Képviselőtestület Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő költségvetési 

szervek (intézmények) létszámkeretét e rendelet 16. és 17. számú melléklete szerint 

határozza meg. 

 

7.§  A 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó  

előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 24. számú melléklete tartalmazza. 

 

8.§  A 26. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásból finanszírozott  támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait projektenként.  

 

9.§ Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető 

ügyletek várható összegével együtt 20. számú melléklet tartalmazza.  

 

10.§ Az Önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő 

fizetési kötelezettséget a 21. ,22 és 23.számú mellékletei mutatják be.  

 

11.§ Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 30 napon túli 

tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a 18. melléklet szerint.  

 

III. 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

12.§ A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek között  

átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 
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13.§ A Képviselőtestület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében –   

felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként 

elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. 

 

14.§  A költségvetési előirányzatok felett a költségvetési szervek teljes jogkörrel, önállóan 

rendelkeznek.  

 

15.§   A költségvetési szervek e rendelet szerinti saját működési bevételek eredeti, illetve    

módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és 

az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. 

 

16.§  A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg 

az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 

 

17.§  A Polgármesteri Hivatalnál a  céljuttatás címén tervezhető előirányzat nem haladhatja 

meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a  20 %-ot. 

 

18.§ Az önkormányzat költségvetési szerveinél a jutalmazásra, prémiumra kifizethető 

együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is – nem haladhatja 

meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 

 

19.§ A feladat elmaradásból származó - kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

20.§ (1) Az államháztartás alrendszereiből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve 

magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – 

nem szociális ellátásként  - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. 

(2) A finanszírozó legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig, de legkésőbb a 

zárszámadás elfogadásáig, ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. 

   Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt 

számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig 

a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. 

 

21.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott, az 

Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. § 

(2) bekezdésében meghatározott szerkezetben kell elkészíteni, azt tovább nem kell 

részletezni. 

 

22.§ A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a 11. §-ban 

foglaltak kivételével – a Képviselő-testület megtartja magának.  

 

23.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél a következő esetekben történhet 

készpénzes kifizetés:  

a.) közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés, 

b.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, költségátalány, 

c.) utazási költségtérítés, munkába járás költségtérítése, 

d.) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, 

e.) kiküldetés, 

f.) reprezentációs kiadások, 

g.) társadalom és szociálpolitikai juttatások,  
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h.) egyes szolgáltatások ellenértéke, 

i.) illetmény előleg, 

j.) postafiók bérleti díj, postabélyeg vásárlás, telefon feltöltő kártya vásárlás. 

 

24.§ A Képviselő-testület a Polgármester részére szabadon felhasználható előirányzatot 

engedélyez 100 ezer Ft összeghatárig, valamint esetenként 100 ezer Ft -ot biztosít 

utólagos elszámolás mellett. Az utólagos elszámolás – az összeg felvételétől számítottan 

– nem haladhatja meg 30 napos időtartamot.   

 

25.§  Ez a rendelet a kihirdetést  követően 2013. december 2. napon lép hatályba.   

 

 

 

                   Nagy László s.k.                                                        Török Barnabás s.k. 

                     Polgármester                                                            Címzetes főjegyző   


