Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről alkotott 2012. évi CCIV. törvény előírásainak figyelembevételével, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra
és az önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézményekre, valamint a
támogatásban részesített jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.
II. Az önkormányzati költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét
(az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás bevételi
előirányzata nélkül) 392.285 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 392.285 eze r Ft-ban
költségvetési hiány nélkül állapítja meg.
(2) A képviselőtestület a költségvetés működési célú bevételi főösszegét (az
önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás bevételi előirányzata
nélkül) 271.176 ezer Ft-ban, működési célú kiadási főösszegét 308.941 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselőtestület a költségvetés felhalmozási célú bevételi főösszegét 59.623 ezer
Ft-ban, felhalmozási célú kiadási főösszegét 83.344 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselőtestület a költségvetés hiányát 61.486 ezer Ft-ban állapítja meg,
amelynek a finanszírozását belső forrásból, az előző évek szabad felhasználású
pénzmaradványának igénybevételével biztosítja. A működési hiány finanszírozását
szolgáló pénzmaradvány összege 37.765 ezer Ft, a felhalmozási hiány finanszírozását
szolgáló pénzmaradvány összege 23.721 ezer Ft,
(5) Az önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi, illetve
kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1. s zámú melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2013. évre tervezett bevételeit és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek részére folyósítandó támogatásokkal együttes kiadásait kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
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3. § (1) A 2. § szerinti bevételi főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 3. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzatot megillető 2013. évi - közvetlenül és felhasználási kötöttség
nélkül felhasználható - normatív állami hozzájárulásoknak feladatmutatók szerinti
részletezését e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
IV. Az önkormányzati költségvetés kiadásai
4. § (1) A 2. § szerinti kiadási főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 4. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzati felhalmozási kiadások részletezését e rendelet 5. számú
melléklete foglalja magában.
(3) Az önkormányzat által folyósított rendszeres és eseti jellegű szociális és
gyermekvédelmi ellátásokat, illetve az önkormányzatot ugyanilyen jogcímen megillető
központosított támogatásokat e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 8. számú melléklete
tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak engedélyezett
(álláshely) átlagos statisztikai állományi létszáma 52,5 fő.
(6) A közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszám előirányzata 20 fő.
(7) A képviselőtestület a 2013. évi költségvetésen belül az önkormányzat önként vállalt
feladatai kiadási előirányzatát e rendelet 9. számú melléklete szerint részletezi.
5. § Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
V. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a költésvetési szervek vezetőit,
hogy e rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető
bevételek beszedéséről gondoskodjanak, valamint tegyenek intézkedéseket a
jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
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kezdeményezett előirányzat módosításról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert,
aki erről a képviselőtestületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási
rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen
2013. december 31- i hatállyal tájékoztatja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a
Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselőtestület a zárszámadási
rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető
pénzintézeténél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására
fordíthatja, amellyel kapcsolatos intézkedések megtételére a képviselőtestület
felhatalmazza a polgármestert.
VI. Záró rendelkezések
7. § E rendelet 2013. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Dr. Lóczi Boglárka
polgármester

Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyző

ZÁRADÉK:
Kihirdetve 2013. február 15. napján.

Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyző

ZÁRADÉK:
Kihirdetve 2013. február 15. napján.
Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyző
(3) A képvisel_testület a 2013. évi költségvetésén belül a kötelez_en ellátott feladatai
kiadási el_irányzatát 199.634 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képvisel_testület a 2013. évi költségvetésen belül az állami (államigazgatási)
feladatok kiadási el_irányzatát 73.930 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A képvisel_testület a 2013. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke,
illetve összege szerinti részletezettséggel e rendelet 9. s zámú melléklete alapján hagyja
jóvá.
-37. § (1) A képvisel_testület az önkormányzati bérlakások és ingatlanok bérleti díját, a
közterület-használati díjakat, a temetkezési szolgáltatásokért fizetend_ díjak mértékét, a
közm_vesítésbe bevont ingatlanokat terhel_ közm_fejlesztési hozzájárulások összegét,
valamint az építési telkek közm_ nélküli vételárát e rendelet 10/I. számú melléklete
szerint állapítja meg.

