Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013.(III.18)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Vajta Község Önkormányzata 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:
1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
1. §

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
Vajta Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szerveket – 2013.
évi költségvetésének bevételi főösszegét 90.418.000 Ft-ban, kiadási főösszegét
90.418.000 Ft-ban állapítja meg.
2.1. Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei

2. §

(1)
Vajta Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételi előirányzatait
az 1. melléklet tartalmazza.
(2)
Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) Intézményi működési bevételek
b) Helyi adók összesen
c) Átengedett központi adók
d) Állami költségvetési bevételek
e) Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz
f) Működési célú pénze. átvétel
g) Felhalmozási bevételek összesen:

3.145.000 Ft
9.300.000 Ft
4.000.000 Ft
34.897.000 Ft
20.170.000 Ft
10.129.000 Ft
8.277.000 Ft

(3)
Vajta Község Önkormányzata működési és felhalmozási jellegű bevételeinek
működési cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
2.2. Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai
3. §

(1)
A Képviselő-testület Vajta Község Önkormányzata működési és fenntartási
kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2)
Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
a) személyi juttatások
10.658.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.900.000 Ft
c) dologi kiadások
26.319.000 Ft
d) Egyéb folyó kiadások
1.930.000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadások
16.454.000 Ft
f) működési célú pénzeszköz átadások Áht. kívülre
6.142.000 Ft
g) Szociális ellátások összesen
26.015.000 Ft
h) Felhalmozási kiadások összesen
0 Ft

(3)
Vajta Község Önkormányzata személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok szakfeladatonként, a dologi kiadások előirányzatát szakfeladatonként a 4.
melléklet rögzíti.
4. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék
0 e Ft.

5. §

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint
a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 5. mellékletben feltüntetettek
szerint állapítja meg.

6. §

(1)
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek Vajta Önkormányzatának.

7. §

(1)

A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2)
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány
finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos
hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.
(3)
Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési
többletet számlavezető pénzintézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.
(4)
A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5.000.000
Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet
felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(5)
A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
3. Záró rendelkezések
8. §

Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.
Térmeg György
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Cece, 2013. március 18.
Albert Zsuzsanna
jegyző

