h Márkó Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2013 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi pénzügyi
tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzati hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed
ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
146 664 E Ft
146 664 E Ft
0 E Ft
11 905 E Ft
6 624 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek
részletezik. (Az önkormányzatnak csak kötelező feladatai vannak, így a mellékletek
üresek.) A táblák üresek, mert nincs önként vállalt feladata az Önkormányzatnak.
(5) A működési hiány 11 905 e Ft belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző évek költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány 6 624 e Ft finanszírozása is az előző évek költségvetési
maradványának, igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
1

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. Az Önkormányzatnak ilyen tétele
nincs.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet
tartalmazza. Ilyen tétel nincs az Önkormányzatnál.
(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi. Az Önkormányzat nem tervezett ilyen tételt.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a
7. melléklet szerint részletezi. Az Önkormányzat 2013-ban nem tervez felújítást.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet
szerint hagyja jóvá. Jelenleg nincs az Önkormányzatnál ilyen tétel.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám
előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként a 9., 9.1…..9.n., 10., 11., 12. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 1 401 E Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
Záró rendelkezések
4.§ (1) Ez a rendelet 2013. február 13-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013.
január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Márkó
Község Önkormányzat képviselő testületének költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.)
számú rendeletét.
Márkó, 2013. február 12.
Hartmann Antal
polgármester

Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Márkó, 2013. február 13.
Láng Zsanett
jegyző
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