
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.20.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről,

egységes szerkezeten a 12/2013. (X.11.) önkormányzati rendelettel

Balaton  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  2013.  évi  központi
költségvetéséről  szóló 2012.  évi  CCIV.  tv.,  valamint  az Államháztartásról  szóló 2011.  évi
CXCV.  tv.  23-27.§-ai  alapján  –  figyelembe  véve  ezen  jogszabályok,  valamint  az
Államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)
kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A  rendelet  hatálya  a  Balaton  Község  Önkormányzatára,  a  Balatoni  Közös
Napköziotthonos  Óvodára  valamint  a  Balatoni  Közös  Önkormányzati  Hivatalára
terjed ki.

2. § (1)  Az  Önkormányzat,  a  Balatoni  Közös  Napköziotthonos  Óvoda  valamint  a
Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése egy költségvetési címet alkot. A
költségvetésben más cím nem kerül meghatározásra.

(2) A címrendet, az 1. számú melléklet határozza meg.

2. Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét  168 706  - ezer forintban állapítja meg, 
b) bevételi főösszegét 168 706  - ezer forintban állapítja meg.

Az előirányzat változást egyrészt a szerkezetátalakítási tartalék 1     374 e Ft; valamint
3     003  e  Ft  szociális  jellegű  központosított  normatíva  emelés,  valamint
gyermekétkeztetéshez  kiegészítő  normatíva  995  e  Ft;  települési  önkormányzatok
működésére 1     549 e Ft; egyéb központosított 14 e Ft; 2012 évi beszámoló alapján
pedig 2     591 e Ft. (1 sz. melléklet)1

4. § Az önkormányzat  összesített  2013.  évi  költségvetési  bevételeinek forrásonkénti,
valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú
melléklet tartalmazza.

5. §  (1)   Az  önkormányzat  összesített  2013.  évi  kiemelt  kiadási  előirányzatai  az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások:            20 724 e   Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok:      5 004 e   Ft

c) dologi jellegű kiadások:                 34 071 e   Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai:         30 465 e   Ft

e) átadott pénzeszközök:                  78 442     e   Ft2

 (2) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásokat típusok szerint működési és felhalmozási

1 Szövegét megállapította a 12/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
2 Szövegét megállapította a 12/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
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feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási  előirányzatokat  tájékoztató  jelleggel,  mérlegszerűen  a  3  számú  melléklet
rögzíti.

7. § Az  önkormányzati  szintre  összesített,  a  2013.év  várható  bevételi  és  kiadási
előirányzatai  teljesülésének  előirányzat-felhasználási  ütemtervét  a  4.  számú
melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzati szintre összesített, 2013.évi bevételi és kiadási előirányzatokat
szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. §.  A  Balatoni  Közös  Napköziotthonos  Óvoda,  valamint  a  Balatoni  Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetését a 6.; 7. számú melléklet tartalmazza.

10.  §  A Képviselő-testület, a költségvetési létszámkeretet 21 főben állapítja meg. 

11.  § A Képviselő-testület  a  Cafeteria  hozzájárulás  mértékét,  2013.  január  1-jétől,  a
következők szerint állapítja meg:
 Az  önkormányzatnál  foglalkoztatott  köztisztviselők  és  közalkalmazottak

vonatkozásában a keret 200 000 Ft/év/fő 

3. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §  (1) Az év közben engedélyezett  központi  pótelőirányzatok felosztásáról – ha az
érdemi  döntést  igényel  –  a  testület  dönt  a  polgármester  előterjesztésében,  a
költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

  (2)  Az önkormányzat  saját  hatáskörben előirányzat-módosítást  hajthat  végre.  Az
előirányzat-módosításról  a  jegyző  előkészítésében  a  polgármester  a  Képviselő-
testületet  tájékoztatni  köteles.  A  Képviselő-testület  a  végrehajtott  előirányzat-
változások miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként módosítja.

  (3)  A Képviselő-testület  feljogosítja  az önkormányzatot  a tárgyi  eszköz felújítási,
illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(4) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a Képviselő-testület
500  ezer  forint  értékhatárig  a  polgármesterre  ruházza  át.  A  polgármester  a
hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles
tájékoztatást adni.

(5) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
Képviselő-testületet illetik meg.   

13. § (1)  Az  állampolgárok  élet-  és  vagyonbiztonságát  veszélyeztető  elemi  csapás,
illetőleg  következményeinek  az  elhárítása  érdekében  (veszélyhelyzetben)  a
polgármester  a  helyi  önkormányzat  költségvetése  körében  átmeneti  intézkedést
hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2)  Az (1)  bekezdésben meghatározott  jogkörben a polgármester az előirányzatok
között  átcsoportosítást  hajthat  végre,  egyes  kiadási  előirányzatok  teljesítését
felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Általános rendelkezések

14. § A Képviselő-testület  a  magánszemélyek  kommunális  adójából,  a  2013.  évben
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befolyó bevételt működési célú feladatokra hagyja jóvá.

15.  § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat az 
önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó 
mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.    

5. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2013. október 12-én lép hatályba.
 (2) A rendelet kihirdetéséről, az SZMSZ-ben meghatározott módon, önkormányzati
hirdető táblán történő kihirdetéssel, a jegyző gondoskodik.

Balaton, 2013. október 10.

P.H.

Dr. Fógel Henrietta                                                                             Udzeliné Murányi Enikő 
         jegyző      polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Balaton, 2013. október 11. 

 Dr. Fógel Henrietta
           jegyző
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