Rád Községi Önkonrrányzat Képviselő-testületének

5/2013. (III.07.)
számíl rendelete

RÁD KöZsÉGI ÖNxonuÁNyzaT 2013. ÉvI KöLTsEGVfTESERöL
Rád Kózségi Önkormányzat Képyiselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1)
bekezdés a) pontja alapján, a helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi LXV, 1örvény, valamint
Magyarolszág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, és Magyarország 2013.
é\,i köZponti költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. töivény, valamint aZ államh|íZtartásról szóló
törvény végrehajtási szabályait taftalmazó 368/201 1 (xn, 31 .) Kormánlrendelet rendelkezéseire
figyelemmel , aZ önkonnányzat párzügl stabilitása, a kötelező és az általa önként vállalt
liladatok maradéktalan ellátásrának biztosítása érdekében,az államiáztatásról szóló 2011. évi
CXCV. töNény 23,§ (1,) bekezdése alapján a 2013. évi költségveté§éről az alábbiakat rendeli
€l:

A rendel€t célja
1.§

A

rendelet célja Rád Község Önkomrányzata (tor,ábbiakban: Ónkormányzat) 2013. évi
költségyetése mint aZ önlomiinyzat gMdálkodási alapja €gyen§úlyánal! és a közpénzekkel
való szabályszerú, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhetó
gtzdálkodásának biztosítá§a.
AZ e rendeletben meghatározott beYételi előirányzatok, azok teljesítésénekkötelezett§égét, a
kiadá§i előirányzatok pedig - a bcvételi előirányzatok teljesítésénekligyeleDbevételével - azok
felhasznátásának jogo§ult§ágát jelenlik,
Költségveté§i fogalmak és jogi alapok

2.§
(1) Adósságot keletkeztető üg.]/let: Magyarors7ág gazdasági stabiljtásáró] szóló 2011. évi

Cxclv.

törvény (továbbiakban: Stabilitási tv,) 3,§ (1) bekezdésébenmeghatfuozott ügylet.

(2) Előirányzat-átc§opoúo§ítás: a lendelet kiadási elóirlinyzata főösszegének változatlansága
nleilett, a kiadási elóirányzatok egyidejű csökkentéséVe1 és növelósével véglehajtott módosítás.

(3) Előirányzat-módosítá§: a jóváhágyott kiadási előirányzat csöklientése vagy növelése a
bevéte]i előirányzatok egyidejú növelése vagy csökkentése mellett,
Daptári éven belül visszafizetenclő hitel, ideéltve a pénzforgalmi (fizetési)
5.,ámláüo./ kapc.olodóan n),ujtoll hiteIt i..
(4)

Likvitl hitel: a

(5) Zárolásl a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, l'eltételhez kötötten
korlátozása, felfliggesztése,
(ó)

A költségvetésről szóló rendeiet jogszabályi nlapjái:

tö

énő

2

a) Áhszj az államháaaftás szervezetei beszámolási és kön}n,vezetési kötelezettségének
sajátosságailól szóló 24912000 (XII.2,1.) Korm, rcnde]et
b) Áht.: az rállanháztarrásról
c)

Áit. vr.:

szóló 2011. évi CxCv. töryén_v

az államháZtartásról

szóló törvény végrehajtásáról SZóló 368/2011 (xIL31,)

Korm. rendelet
d) Költségvetési tv.: Magyaror§Zág 2013. é\,i köZponti költségvetésérő1 szóló 2012, évi
Cclv. törvény
e)

Nv,tv.: a nemzeti vagyonrói szóló 20l1, évi CXCVI. törvény

tJ Ötv.: a helyi önkormályzatokTól

sZó]ó 1990. évi Lxv, tör,,fuy

A rendelet hatálya

3.§

(1)

A lendelet

(2)

Az Ölrl.o1mányzat kö]tségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és

hatálya aZ Öntományzatra és az általa fenntartott költségvetési szervelíe

terjed ki.

kiadásainak előirányzat-csopofiok szerinti bontása a mílködési költségvetés, felhalmozási
költségvetés.

Az önkormányzat költségvetési szerv€i:

4,§

(1)

Önállóan nrűködő

é§ gazdálkodó költségvetési szerv: a

(2) Önállóan

Polgánnesteri Hivatal.

működő, é§ az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal költségveté§i
kapcsolattal gazdálkodó költségvetési szervekI

Önkonnányzat
c) Rádi Napköziofthonos ovoda
a)

A költségvetés címrendj€
5.§
A címrendet az 1éZá!q,úi!!9!!1E!9j íalllalmazza.

3

A lendelct §zerkezete, mellékleteinek tartalma
6.§
rendelkezésének megfelelően az Önkormánlzat
költségveté§i bevételeit é§ költségveté§i kiadá§ait e]óirányzat-csoportonkálti és kiemelt
előiranyzatonkénti bontásban e rende]et 2:j4!E!i!L3:§Z!!ú|!IgüL!9!9 lnrtalmazz&

AZ Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja

7.§
A Képviselőtestiilet az egy€s intézmények költségvetését a következők szerint hatifuozza meg:
a) a Polgármesteri

Hivatal költségvetését a !:_§Z1!!,ú|49!!éL!9!| szerint,

b) a Rádi Napköziotthonos

Óvoda költségvetését az l_§Z!!qÉ|!!9!!L!9!! szerint és

c) az Öntormányzat szakfeladatoDkénti költségvetéSéta ó:__§Z!!,ú_!q9!]ét!9]| sze
hagyj

a

nt

jóvá.

8.§
Képviselótestület az Áht, z4."s (4) bekezdés b) pontja alapján a több éYes kihatá§§al járó
feladatok - ezen belül a hitelállomány töIlesztéseinek elóirályzatait éves bontásban a
aZ adott
§Zé4,!i_Iqi!!éE!9! szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen
évi költségvetés elfogadásakor á]lapítja meg,

A

!

9.§
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költ§égveté§í szcrvek
€ngedélyezett létszámkeretét, és ezen felül költségvetési szen,enként a köZfoglalkoztatottak
létszámát a rendelet &_§Z!4,Éi49!!ÉL!§]|9 tartalmazza.

Az Ál]t. vr.24.§ (3)

10. §

A

Képviselőtestület aZ Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatá§s.l megvalósuló
programok, projektek bevételeit és kiadásait az Áht. vr, 24.§. (1) bekezdés a) pont|a és bd)
pontja alapján e rendelet 9.§Z!g,!i!!9!!éts9!é!.9! 1bglaltaknak megfelelően hag)ja jó\ á.

l1.

§

Képviselőtestület a 2012, éli költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendeiet
számú melléklctében foglaltak szerint hagyja jóvá,

A

Az önkormányzat

é§ költségvctési

!L

szervéi 20l3. évi költségvetése

12. §

A Képviselő{estület az öntormányzat

és költségvetési szervei 2013. évi kóltségveté§ének:

a.) bevételifőösszegét

486 629

ezel forintban

b,) kiadási főösszegét

486 629

ezer folintban állapítja meg

13. §

(]) Az önkormányzat és költségvetési szervei múködési és l'enntaftási kiadá§áinak íőbb
előirányzatait, a képviseló-testület a következők szerint határozza n]eg:
Múködé§i kiadások előirályzata össz€sen
Ebből:
személyi juttatások:
munkaadót terhelő járulékok:
dologi kiadások:
támogatások
működési célúpénzeszköz-átadás
múködé§i célútámogatá§értékű kiadá§
I

1il2

071

46

832
758

ezer forint
ezer forint

586

ezer folint
ezer forint
ezer forint

11

17
1,1

20

5'75

570

750

ezer forint

ezeí foliní

14. §

AZ önkormányzat

(1)
(2)

felhalmozá§i kiadá§ai össze§en: 344 558 ezer forint.

Az önkotmányzat felhalmozási beYételeit

ós

kiadá§ait

a !L_§Zli]q,!ii!!!,l!ÉL!9]!

taítalmazza.

(3)

A múködési és felhalmozási célúbevételi és kiadási előirlinyzatok bemulatását
Lajélozraró jelleggel mérlcgszerüen. a !!._;4!4!.1p3!!!!§ tatLalmauza,
és bérkeret, valamint a
juttatások megálIapitá§a

A költségvetési tétszám-

15, §

(1)

A Képviselő{estület az önkormányzat lét§zámkeretét 29 fóben állapítja meg, amelyből

2 fő részmunkaidós foglalkoztátott és 5 fő köZcélú foglalkoztatott.

(2) A

illetményalap 2013. évben: 38 650,- Ft. amelyet a Magyarország
költségvetési törvénye állapított neg.
köztisztviselői

() A

minimálbér 98 000.- Ft-ra, valanint a garaítált bérminimum 11,1000 Ft-ra történő
felemeiésénekfedezete a kó]tségvetési szeNek bérkeretében rendelkezésre á1, a feladat
végrehaitásáról a munkáltatók gondoskodnak.

(1)

A közalkalmazottak

(5)

A közti§ztviselők

illetmónypóttékát 20 000 Ft pótlékalappal tartalmazza

számára a 2013, évre biztosított cafeteria ö§§zeg€

a rendelet-

200 000 Ft.
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(6) A

közalkalmazottak és a Munkatörvónykön},v alapjá] foglalkoztatottak ré§zére a
Képviselő{estillet törvényben előírt munkakörök esetében vódőruhát bizto§ít 2013,
évben, szen]élyenl(ént10 000 Ft összegben,

A költ§égvetés véglehajtására vonatkozó szabályok
16. §

(1)

Ha év köZben aZ országgyűlés, a Konnány, illetve valanely költségvetési feiezet aZ
önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, aíól a polgármester a Képviselőtestúletet, negyedévenl(éntkötele§ tájékoztatni.

(2) A

Képviselőtestület legalább félévenkéntaz első féléviköltségvetési besziimoló,
illetve aZ éves zárszá,tladás tárgyalás során - dönt a költségvetéSi rendeletének
pótelőirányzatok szerinti módo§itá§áról,

(3) A

Képviselő-testület áltál jóváhagyott kiemelt előirányzatokat aZ önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézményekképviseletében is

köteles betartani.

AZ

fegyelmi felelősséggel tartozik a
előirányzat túllépésééfi

gazdákodó szerv vezetője, mint kötolezettségvállaló,

(4) Az

gazdálkodó és az önállóan múködő költségvetési szcn, vezetője, a
jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az álla]iiáZtartásról
szóló töNény végrehajtásáról szóló 368/2011 (xll, 31,) számú Komlánylendeletben
foglaltak fi gyelembe vételévelelőirányzat,módo§ítás nólkül i§ eltérhet.
önállóan

(5) AZ

öntományzat íg^zgatási teYékenységétellátó hivatala kiadási elóirrinyzatainak
teüesítéséért,a hiYatalvezető, mint a költségvetési sZeN vezetője öná||óan íelelős, A
Polgármesteri Hivatal működé§i kiadásai teljesítésónek §orrendjére, az öDkormányzat
költségvetési rendeletének végrehajtási szabálya aZ irányadó.

(6) AZ

önállóan gazdálkodó és önállóan múködő költségvetési szerv vezetőjének, a
múködó§i kiadások telj€sítésekor a következó §orrendet kell 1igyelembe vennie:

a)

elsődleges a 1bglalkoztatottak bérkifizeté§e é§ annakjárulékai, amelyet a

b)

közmúszolgáltatók és az élelmiszer alapanyagok §zámláinak kilizetése kö\,et,

c)

a

d)

az adóbefizetést kell teljesíteni,

e)

majd

képviselő-testületi határozattal határídőzött kötelezettségvállalást,

továbbá

valanint

az önkonrrányzati működést biztosító, vagy jogszabály által előírt dologi és
egyéb kiadásokat.
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(7)

(8)

A

feladatelmaradá§ból §zármazó

-

személyi és dologi

megtakarítások

felhasználására, csak a képviselő testület engedélyévelkeúlhet soT.

A beruházá§okkal kapc§olatos kötelezettség!állatá§okról es.a tárnogatásokól minden
esetben a Képviselő-testület dönt és a döntest kö\etöen az Ötl, valamint az SZMSZ
rendelkezései alapján hatalmazza fel a polgármestert, mint a Képviselő{esület elnökét,
a szerződés megkótésére, A beruházásokkal kapcsolatos szerződéseket a jegyzőnek kell
ellenjegyeznie.

(q)

A

cafet€ria

15, § (5) bekezdés szerinti közti§ztvis€lők

A

elkésziiett sz^bályz^t alapján lehet kifizetni,

juttatá§át, a hivatalvezető által

védőruha juttatá§ra szintén

szabályzatot kell készíteniaz érintett költségvetési szenr'eknél.
17. §

(1) Az

önkormányzat éye§ előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítésérőla

polgánnester és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi főtanácsosa gondoskodik,

képviselő-testiilet felhatalmazza a polgárme§tert a múködési előirányzat
felhasználási ütemtervtől yaló eltérésre azzal, hogy a költségvetési előirányzatok éves
jövő évi
összege nenl léphető túl, FelhatalmMza továbbá, az átmenti gazdákodásra a
költsegvetés jóváhagyaság az ide vonatkozó jogszabályokban előírt mértékig, Az
ütemtervtől való eltérésről, valamint az átm€neti gazdálkodásról a polgármester a
munkaterv szerinti soron következő rendes képviselő-testületi ülésen köteles

(2) A

beszámolni.

18. §

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési §zeNek (intézmények)
vezet'őit, a bevételek beszedésére, és a működési kiadási előiúnyzatok mértékéig a
polgármesterrel történő egyeztetés után, a kötelezettségvállalá§ra, a sziikséges ellenjegyzés
megléte mellett,

A

-

19. §

záró rendelkezések

(1)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatá]yba, rende}kezéseit a 2013, évi költségvetés

(2)

A lendelet kihirdetéséről, valamint közzétételéról ajegyző gondoskodik,

végrehajtása során, 2013, janufu 1-iétől kell alkalmazni,

Rád.20l3. marcius

07. \
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