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Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2013. (II.17.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. évi költségvetéséről

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
2012. évi CCIV. törvényt figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás
működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat
a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet kihirdetve:
Bér, 2013. február 08

-------------------------Várnai Ildikó
körjegyző
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A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
(2) Az önkormányzat Költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – költségvetési
működési jellegű kiadások külön címet alkotnak.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
2. §
(1) A képviselő- testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét:
353. 502 ezer Ft-ban,
Kiadási főösszegét:
364. 830 ezer Ft-ban,
Hiány:
11. 328 ezer Ft-ban,
(2) A képviselő- testület a költségvetés:
Működési bevételi főösszegét:
Működési kiadási főösszegét:
Működési hiány:
Fejlesztési bevétel főösszegét:
Fejlesztési kiadási főösszegét:
állapítja meg.

73. 167 ezer Ft-ban,
84. 665 ezer Ft-ban,
11. 328 ezer Ft-ban,
280. 335 ezer Ft-ban,
280. 165 ezer Ft-ban,

(3). A költségvetés működési hiány finanszírozására a 2013. évi költségvetési törvény 4.
számú melléklet helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. pontja szerinti szerkezet
átalakítási tartalék terhére történő pályázat benyújtásával történik

I. A költségvetési bevételek
3. §
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevétele
364.830 ezer Ft
forrásonként, a 2a. szakfeladatonként a 2b.és számú melléklet tartalmazza.
(2) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek
részletezését a 2.c és 2d. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások
4. §
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a
következők szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadások
29 410 eFt
- munkaadói járulékok és szoc. hj. adó
4 924 eFt
- dologi kiadások:
27 009 eFt
- folyó kiadások
867 eFt
- pénzeszköz átadás működési célra
4 861 eFt
- önkormányzat által folyósított ellátások
16 594 eFt
- általános tartalék
1 000 eFt
- céltartalék
0 eFt
2

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, a működési valamint
felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 2b. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen
A felújítási és felhalmozási kiadások:

280 165 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve, felújítási és felhalmozási kiadásait és bevételeit a
3b. számú melléklet tartalmazza.
5. §
(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít
meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs.
6. §
(1) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként az 2b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat általános tartaléka:

1.000. ezer forint.

7. §
(1) A Képviselő-testület a Magyar Köztársaság 2013 évi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV tv. 53. § (1). bekezdésben foglaltak szerint a köztisztviselők illetmény alapját 2013
évben is 38.650 Ft összegben határozza meg.
8. §
A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 29,5 főben
határozza meg, melynek intézményenkénti részletezését a rendelet 4. számú melléklete
tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester
a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület - első
negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december. 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész
előirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja
likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
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(6) Az önkormányzat beruházásainak forráshiány finanszírozása hitelfelvétel pénzintézettől.
(7) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(9) A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(10) Az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester vagy az
általa írásban felhatalmazott személy vállalhat.
(11) Az önkormányzati költségvetés ezen, rendeletben meghatározottak szerinti
végrehajtásáért valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a
felelős.
(12) A kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a körjegyzőség /közös hivatal/ gazdasági
vezetője, ennek hiányában a kör/jegyző által írásban kijelölt, a körjegyzőség/közös
hivatal/ állományba tartozó az Ávr. 55.§ (3) bekezdésében meghatározott képesítési
előírásoknak megfelelő köztisztviselő jogosult
(13) A polgármester-hivatalához tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétel
beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott
személy jogosult.
(14) A megállapított általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület
esetenként 500. eFt erejéig a polgármesterre átruházza.
(15) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester a döntését követő testületi ülésen
beszámolni köteles.
(16) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a következő évekre többletkiadással nem
járhatnak.
(17) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az összes alszámlájával együtt
2013-ben a Sajóvölgye Takarékszövetkezet Héhalmi Fiókjánál vezeti.

Szolgáltatási és egyéb díjak
10. §
(1) A Képviselő testület a szolgáltatási, és egyéb díjakat külön rendeletben állapítja meg:
11. §
(1) Az önkormányzat a helyi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok számára
hivatalos rendezvényeik, működésük biztosításához a helyiségeket Együttműködési
Megállapodásokban rögzített feltételek alapján biztosítja az
(2) A község lakóit érintő sport-, kulturális-, szabadidős-, hagyományápoló-, nyelvoktató-,
tevékenységek kapcsán az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a szükséges
helységeket előzetes igény alapján.
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(3) Az Önkormányzat az alpolgármester és a képviselők részére a tiszteletdíj összegét évi
bruttó 0. eFt-ban állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat a polgármester döntése alapján költségtérítési átalányt nem állapít meg.
A hivatali ügyekkel felmerülő költségeket az igazolások és számlák alapján megtéríti.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat köztisztviselő és közalkalmazott dolgozói részére
évi 200 eFt cafateriát biztosít melyből 96 eFt-ot meleg étkezési utalványban.

Záró és egyéb rendelkezések
12. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2013. január. 1. napjától kell alkalmazni,
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2012.(II.15.) és a 7/2012.
(VI.14.) Önkormányzat rendelete
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik
Bér: 2013. február 07.

--------------------------------Matics János
polgármester
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