Nagyközségi Önkormányzat

BAG NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1/2013. (II.28.) számú Önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mökt. szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)
23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a
368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre terjed ki.
2.§ (1)Az önkormányzat költségvetési szervei:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Bag Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Önállóan működő költségvetési szervek:
Iglice Napközi Otthonos Óvoda
Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét a 4. sz melléklet tartalmazza.
II.
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése
3.§ Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési főösszegét
kiadási főösszegét
439 049 e Ft
melyből: működési:
felhalmozási:

bevételi főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

428 001 e Ft
11 048 e Ft

439 049 e Ft
439 049 e Ft
0 e Ft

állapítja meg.
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4. § Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzatát és az előirányzat-csoportok szerinti bontásban, az 1 sz. melléklet tartalmazza.
5. § A Önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatait és az előirányzat
csoportok szerinti bontásban, a 2. sz mellékletek tartalmazzák.
6. § A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek összesítését főcsoport szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatait célonként a rendelet 6.
számú melléklete szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervek aláírási szabályozását a 7. számú
melléklet tartalmazza.
10. § Az irányító szerv általi támogatások költségvetési szervenkénti alakulását a 8
sz. melléklet tartalmazza.
11. § A stabilitási tv. szerinti adósság korlátot a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
12. § A statisztikai átlagos állományi létszámot a 10 sz. melléklet tartalmazza.
13. § Az Áht. 78 § (2) bekezdés által előírt likviditási tervet a 11. sz. melléklet tartal mazza.
14 § Az Önkormányzat gördülő költségvetését a többéves kihatású döntések bemutatást a 12. sz melléklet tartalmazza.
15 § Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 13. sz melléklet szerint.
III.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
16.§ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester
hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10
napon belül.
17.§ Bevételi előirányzatot csak az Áht. 30 §-ában foglaltak szerint módosíthatóak.
18 § Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a
költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a z Áht. 34 § szerint módosíthatóak, átcsoportosíthatóak.
19 § Költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre
az Ávr. 43-44. §-aiban foglaltak szerint.
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20.§ Jelen rendelettel megállapított előirányzatokon belül 100 000,- Ft összeghatárig a Polgármester saját hatáskörben jogosult dönteni, ezen összeghatár felett
minden esetben a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslata szükséges a Képviselő-testület döntéséhez. A nem tervezett bevételek felhasználásánál
a közalkalmazottak és a köztisztviselők személyi juttatásai prioritást élveznek.
21.§ Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy szükség esetén az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérhet, de a költségvetési előirányzatok
éves összegét nem lépheti túl.
23.§ Az általános tartalékkal kapcsolatos rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti meg.
24. § Az Áht. 85 § és Ávr. 148. § értelmében az Önkormányzat a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő módot alkalmaz.
25 §. Az Áht. 36-38 §. alapján a pénzügyi utalványozások aláírási rendjét a 14. sz
melléklet tartalmazza. A személyek meghatalmazása pénzügyi belső szabályzatban történik.
26 § Az irányítószerv által nyújtott működési támogatás az előirányzatok felhasználása, a 11 sz melléklet szerint havi bontásban történik.
27.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse utólagos tájékoztatás mellett.
IV.
Záró rendelkezések
29.§ (1) Jelen rendelet 2013. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013.
január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Bag, 2013. február 28.

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Kihirdetve: Bag, 2013. február 28.
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Beke Andrea
jegyző

4

