
Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének

612013. (VI.26.) önkormányzati rendelettel módosított

212013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkorm ányzat 2013, évi költségvetéséről

erységes szerkezetben

Az önkorményzat képviselő-testület az ál|amhá^artásról szőló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)

bekezdésében kapott feLhata|mazás atapjan, a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az

alábbi rendeletet alkotj a.

1.§

(l)' A képviselő-testület az önkormányzat2013. évi költségvetését, azon belül

Bevételek főösszegét 112.725 EFt
Kiadások főösszegét ll2.725 EFt
Költségvetési hiányon belül a 35.325 E Ft

Mtiködési hiányát t3.325 EFt
Felhalmozási hiányát 22.000EFt

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 13.325E Ft

Működési célú igénybevétel I3.325EFI

Mtiködési bevételek főösszegét 56.566 E Ft
Mriködési kiadások főösszegét 56.566 E Ft
Működésiforráshiány OEF't

Felhalmozási bevétek főösszegét 34.159 E Ft
Felhalmozási kiadások főösszegét 56.159 E Ft
Felhalmozási forráshiány 22.000 E Ft

összegben állapítj a meg.

Q)2 Aképviselő_testülete a következő költségvetési kiadásí előirányzat csoportokat, illetve kiemelt
előir ány zatokat határo zza me g,

8.440 E Ft Személyi jellegú juttatások

2.014 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok

23.860 E Ft Dologi kiadások

10.706 E Ft Finanszírozási kiadások

480 E Ft Működési cé|űpétueszközátadás

2.474 E Ft Tarsadalom és szociálpolitikai juttatás

19.500 E Ft Felújítás

12.484 E Ft Támogatásértékű működési kiadas

6.814 E Ft Mtiködési tartalék
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25.953 E Ft Felhalmozási tartalék

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3)3 Mogyorósbánya Község Önkormtányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi
eLőirényzatokathatározzameg,

3.176 E Ft Intézményi működési bevételek

22.104 E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele

15.470 E Ft Önkormányzatokköltségvetési támogatása

13.325EFt E|őző évek működési célú pétumaradvány

igénybevétele

13.197 E Ft Támogatásértékűbevételek

23.453 EFt Véglegesen átvett, felhalmozási célú pérueszközök

3.000 E Ft Felhalmozási célú kölcsön felvétele

19.000 E Ft Felhalmozási célú hitel felvétele

az aláhbi j ogcímenkénti me go szlásban ál lapítj a me g.

() Az(1) bekezdésében megallapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását
mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú melléklete alapjén határozza meg a
képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozasi célú bevételi és kiadási előirényzatokat - tájékoztatő jelleggel -
mérlegszenien önkormányzati színten a 2. és 2la. számú melléklet szerint állapítja meg a
képviselő-testület.

(6) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testiilet a 3. számú melléklet
alapjánhagyja jóvá.

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú
melléklet szerint.
b) Önkormányzat kiadási előirányzatát, feladatonkénti megoszlását a rendelet 9le. számí melléklet
szerint.
c) Az önkormányzat álta| adott céljellegű támogatasokat a 13. számú melléklet szerint határozza
meg.4

(2)5 Azönkormány zat akiadások között 6.814 E Ft mriködési tartalék othatérozmeg, melyből
a) általános tartalék: 6.314EFt,
b) céltartalék (segély): 500 E Ft.
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(3) Önkormányzat kiadásainak részletes kimutatását a9,9la,9lb,9lc,9ld,9le. számú mellékletek
tartalmazzák.

3.§

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könywezetéssel
kapc so l ato s feladatok ellátásáért a j e gy ző a felelő s.

4.§

(1) Az. 1.§ (1) bekezdésében kimutatott fonáshiány fedezetének megteremtése érdekében a
képviselő-testület elrendeli, hogy a Mogyorósbánya Község Önkormányzat készítse elő a
p étuintézethez benyúj tandó hite lkérelmet. 6

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a tátmogatási igény kimunkálásaról,
valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújásáról a polgrármester gondoskodik, külön
képviselő-testiileti döntés alapj an.

5.§

(1) A képviselő_testület a jőváhagyott kiadási e\őfuányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000
Ft összeghatárig a polgármesterre nlhá"z;za. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási
előír ány zatok kö zötti átc soporto s ítas j o gát fenntartj a maganak.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő testíileti ülésen
táj éko ztatj a a te stül etet.

(3) Az év közben engedélyezett központitétmogatások felhasználásátrő|, valamint az önkormányzat
költségvetési előiranyzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-
testület a jegyző által történő előkészitése után, a polgármester előterjesztése alapjrán, negyedévente
dönt.

6.§

(1) A feladat elmaradásábőI szérmazó - személyi és dologi - megtakadtások felhasználására csak a
képviselő-testiilet engedélyével kerülhet sor.

(2) 
^ 

testiilet által jőváhagyott kiemelt előirényzatokat az önállóan gazdálkodő költségvetési szerv
is köteles betartani.

7.§

A szabad pétueszköz lekötés tekintetében a képviselő-testület felhatalmazzapolgérmestert a
sziikséges intézkedések megtételére.
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8.§

a kihirdetés napját követő napon lép haáyba, rendelkezéseit z}l3.janurár l_jétől kellA rendelet
alkalmazni.
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