
MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről

Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.évi  CLXXXIX.  törvény  143.§./4/
bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az  Államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
és  f)  pontjaiban  meghatározott  feladatkörében  eljárva  az
önkormányzat 2013.évi költségvetéséről a következőket rendeli
el.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-
testületére,  bizottságaira,  az  önkormányzat  hivatalára
(polgármesteri hivatal) terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
költségvetési egyenleg

2.§.

(1) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének
költségvetési bevételeit 138.940 eFt-ban   
költségvetési kiadásait 151.405 eFt-ban   
költségvetési bevételek és 
kiadások egyenlegét  12.465 eFt-ban

    bevételi főösszegét 151.405 eFt-ban
          kiadási főösszegét                151.405 eFt-ban    
   állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 12.465 eFt
összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét az
előző  évben  képződött  pénzmaradvány  12.465  eFt  összegű
igénybevételével finanszírozza. 

(3)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  bevételi  és  kiadási  főösszeg
előirányzat  csoportonkénti  összegeit  összevontan  az  1.
számú melléklet szerint határozza meg.



Költségvetési bevételek
3.§.

(1)  A  működési  bevételeket  mindösszesen  összevontan  a  2,
valamint a 2.1 – 2.6 számú mellékletek tartalmazzák. A
felhalmozási  bevételeket  összevontan,  mindösszesen  a  3.
számú melléklet tartalmazza.

(2)  A működési és felhalmozási bevételi előirányzatokat az
önkormányzat  vonatkozásában  kötelező  és  önként  vállalt
feladat  bontásban  a  4,  4.1,  valamint  5,  5.1  számú
mellékletek alapján határozza meg.

(3)  A  működési  és  felhalmozási  bevételek  a  polgármesteri
hivatal  vonatkozásában  a  kötelező  és  önként  vállalt
feladat bontásban a 6, 6.1 számú mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások
4.§

(1)  Az  önkormányzat  2013.évi  működési  és  felhalmozási
költségvetési  előirányzatait  a  képviselő-testület  a
következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzat összesen: 120.053 eFt
Ebből:

Személyi jellegű kiadások:  38.590 eFt
Munkáltatót terhelő járulékok:   8.604 eFt
Dologi kiadás:  50.981 eFt
Egyéb működési kiadás:  21.278 eFt
Általános tartalék:     600 eFt

Felhalmozási kiadás:   6.096 eFt

(2) Működési  és  felhalmozási  kiadásokat  összevontan
mindösszesen a 7, 7.1 – 7.4 számú mellékletekben határozza
meg.

(3) A működési és felhalmozási kiadásokat összevontan kötelező,
önként  vállat  és  államigazgatási  feladatok  bontásban  a
8.számú melléklet tartalmazza.

(4) Az  önkormányzat  működési  és  felhalmozási  kiadásait
kötelező,  önként  vállalt  és  államigazgatási  feladat



bontásban a 9, 9.1, 9.2 és 9.3 számú mellékletben határozza
meg.

(5) A polgármesteri hivatal működési és felhalmozási kiadásait
kötelező,  önként  vállalt  és  államigazgatási  feladat
bontásban a 10, 10.1 számú mellékletek tartalmazzák.

5.§.

Az  önkormányzat  költségvetésében  szereplő  beruházási  és
felújítási  kiadási  előirányzat  célonkénti  részletezését  e
rendelet 11. és 12. számú mellékelte tartalmazza.

6.§.

A  Képviselő-testület  költségvetési  szervek  létszámkeretét e
rendelet 13. és 14. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

7.§.

(1)  A  2013.év  várható  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak
teljesülésére  vonatkozó  előirányzat  –  felhasználási
ütemtervet e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(2)  Az  Önkormányzat  által  biztosított  közvetett  támogatás
tervezett összegét a 16. számú melléklet mutatja be. 

8.§.

(1) A Képviselő-testület a szociális támogatásokat e rendelet
17. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az  önkormányzat  saját  bevételeinek  és  az  adósságot
keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségeinek  bemutatását  a  18.  számú  melléklet
tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az Önkormányzat szakfeladatain tervezett dologi kiadások
előirányzatai között az Önkormányzat összes – eredeti –



dologi  előirányzatának  5  %-ig  átcsoportosítást  hajthat
végre.  Az  előirányzat  módosítást  követő  legközelebbi
Képviselő-testületi  ülésen  a  polgármester  köteles
beszámolni  az  átruházott  hatáskörben  végrehajtott
előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot
kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

(2)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Jegyzőt,  hogy  a
Polgármesteri  Hivatal  szakfeladatain  tervezett  dologi
kiadások  előirányzatai  között  a  Polgármesteri  Hivatal
összes  –  eredeti  –  dologi  előirányzatának  5  %-ig
átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat módosítást
követő  legközelebbi  Képviselő-testületi  ülésen  a
polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg
javaslatot  kell  tennie  a  költségvetési  rendelet
módosítására.

(3)  A  jogszabályokon,  központi  intézkedéseken  alapuló
előirányzat  változások  miatt  szükségessé  váló
költségvetési rendelet módosításról a Képviselő-testület
félévente dönt.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati bevételek növelése
érdekében  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az
átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként helyezze el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves gazdálkodásának
zavartalan  biztosítása  érdekében  az  önhibáján  kívül
hátrányos  helyzetbe  került  önkormányzatok  támogatása
iránti  pályázat  benyújtását  rendeli  el.  A  Képviselő-
testület  a  gazdálkodási  források  bővítését  pályázatok
útján is biztosítani kívánja.

(6)  A  finanszírozási  célú  pénzügyi  műveletekkel  kapcsolatos
hatáskört – a munkabér hitel kivételével – a Képviselő-
testület gyakorolja.

(7)  A  gazdálkodási  nehézségekre  tekintettel  a  Képviselő-
testület elrendeli, hogy az intézmények vezetői a részükre
jóváhagyott  költségvetési  előirányzatokat  nem  léphetik
túl,  eszközbeszerzési,  karbantartási,  felújítási
előirányzataik felhasználása előtt előzetesen egyeztetni
kötelesek a polgármesterrel.

10.§.



Az  éves  gazdálkodás  szabályszerűségéért  a  polgármester
felelős.  A  végrehajtást  a  polgármester  és  a  jegyző
szervezi és a Polgármesteri Hivatal bonyolítja.

11.§.

(1)  A  Képviselő-testület  a  polgármesteri  hivatalban
foglalkoztatott  közszolgálati  tisztviselők
illetményalapját 2013.  évben  38.650,-  Ft-ban  határozza
meg.

(2)  A  Képviselő-testület  a  határozatlan  időre  kinevezett
közszolgálati  jogviszonyban  foglalkoztatott  dolgozói
részére  a  cafetéria  juttatás éves  bruttó  összegét
200.000,- Ft-ban határozza meg.

(3)  A  Képviselő-testület  a  határozatlan  időre  kinevezett
közalkalmazotti  jogviszonyban,  valamint  a  munka
törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozói részére 8.000,-
Ft/hó  értékű  étkezési  utalványt biztosít,  míg  a
közalkalmazotti jogviszonyban álló – konyhai dolgozók -
részére  8.000,-  Ft/hó  mértékű természetbeni  juttatást
nyújt.

(4)  A természetbeni juttatás időarányos összege illeti meg a
     dolgozót abban az esetben, ha 30 napot meghaladóan
     folyamatosan távol van.

12.§.

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben a helyi
önkormányzatok  adósság  rendezési  eljárásáról  szóló
1996.évi  XXV.törvény  4.§.-a  szerinti  adósság  rendezési
eljárást  az  önkormányzat  vagy  hitelezői  nem
kezdeményezték  –  önkormányzati  biztost  rendel  ki  a
felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervhez,  ha  az
önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési  szerv  30
napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves
eredeti  előirányzatának  10  %-át   és  e  tartozását  egy
hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az  Önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési
szervek a 30 napon túli tartozásállományukról kötelesek
adatszolgáltatást  teljesíteni  a  19.  számú  melléklet
szerint.



(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési
szerv az általa elismert tartozás állomány tekintetében –
nemleges  adat  esetén  is  –  havonta,  a  tárgyhó  utolsó
naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig kell
az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.

13.§.

(1)  A Képviselő-testület a költségvetésből támogatott szervek
s magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő
részükre  céljelleggel  –  nem  szociális  ellátásként  –
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására.  
A felhasználásról szóló elszámolást a költségvetési évet
követő év január 15-ig kell benyújtani a jegyzőhöz.

(2)   Amennyiben a támogatott szervezet vagy magánszemély az 
(1)bekezdésben írt elszámolási kötelezettségének nem tesz
eleget határidőre, e kötelezettségének teljesítéséig a 
további finanszírozást a képviselő-testület felfüggeszti.

(3)  A  Képviselő-testület  a  különféle  szervezetek  és
alapítványok  támogatására  200.000,-  Ft-os  keretet  hagy
jóvá  a  polgármester  által  történő  felhasználásra,
utólagos bejelentési kötelezettség mellett.

14.§.

A  költségvetési  szervek  a  következő  címeken  teljesíthetnek
készpénzes kifizetéseket:

a.) közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
b.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, költségátalány,
c.) készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése,
d.) kiküldetési és reprezentációs kiadások,
e.) munkába járás költségtérítése,
f.) egyes szolgáltatási kiadások,
g.) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások. 
 

15.§

Jelen  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  de
rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Mezőnyárád, 2013.március 07.  



Dr. Horváth László                       Farkas Julianna
  polgármester                               jegyző 


