
Miháld Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2/2013.(II.22) 
önkormányzati rendelete az 

 Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 
 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban : Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény helyi 
önkormányzatokra vonatkozó előírásaira foglaltakra Miháld Község Önkormányzata 2013. 
évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

Ezen rendelet állapítja meg Miháld Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát, Európai Uniós 
pénzalapok támogatásával megvalósuló projekteket, továbbá a költségvetési gazdálkodás 
vitelére vonatkozó egyes szabályait. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

2. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet 
részletezi,a 2013. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt 
 

75 741 eFt költségvetési kiadással 
69 327 eFt költségvetési bevétellel 
 - 6 414 eFt költségvetési hiánnyal 

 
 
állapítja meg. 
 
(2) A hiány fedezetét a képviselő-testület 6 414 eFt finanszírozási bevétellel (melyből 6 414 
eFt működési célú kiegészítő támogatás) állapítja meg. 
 
(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 
75 741 eFt. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében 6 414 eFt működési hiány keletkezett, melynek fedezetére került 
betervezésre a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás. 
  
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi 
bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
 



I.  A költségvetési bevételek 
 

4. § 
  
 

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési 
és felhalmozási cél szerinti részletezését a 7.,8.,9., 11.,11/a., 14. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok  
a)  Működési bevételek  
1. Intézményi működéi bevételek 4 248 
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 750 
3. Működési támogatások 42 780 
4. Támogatás államháztartáson belülről 7 918 
5. Pénzeszköz átvétel áht kivűlről  
6. Támogatási kölcsön visszatérülése 248 
7. Pénzmaradvány 1 705 
  
b) Felhalmozási bevételek  
  
1. Pénzmaradvány 7 678 
  
Költségvetési bevételek összesen: 69 327 

       
 

II.  A költségvetési kiadások 
 

5. § 
 

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 
következők szerint hagyja jóvá: 

 
Kiemelt kiadási előirányzatok  
a) Működési kiadások  
1. Személyi jellegű kiadások 12 704 
2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 575 
3. Dologi kiadások 18 191 
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, önk.által folyósított  
     ellátások 

21 039 

5. Támogatásértékű kiadás 16 530 
6. Pénzeszköz átadás 708 
  
b) Felhalmozási kiadások  
l.  Felújítások 2 694 
2. Támogatások kölcsön nyújtása 1 300 
  
Költségvetési kiadások összesen: 75 741 



 
(2) A képviselő-testület Miháld község Önkormányzatának működési kiadásait kiemelt 

előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások 
címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 2/b.,3., 4. 
mellélet szerint hagyja jóvá. 

 
6. § 

 
Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások részletezését a 6. melléklet 
tartalmazza. 
 

7. § 
 

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek  kimutatását a 16. 
melléklet szerint állapítja meg. 
 

III.  Költségvetési kiadások és bevételek 
 

8. § 
 

(1) Az önkormányzat tartalékát 0 eFt-ban hagyja jóvá.  
 

(2) Az önkormányzat 9 383 eFt pénzmaradvánnyal rendelkezik. 
 

(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 6 414 eFt. 
 

9. §  
 

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, 
mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg. 
 

IV.  A költségvetési létszámkeret 
 

10. § 
 

(1)  Az önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata  13 fő, ebből a közfoglalkoztatottak 
létszáma 10 fő. 

 
11. § 

 
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg. 
 

(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. 
 

(2) A működési célra átvett pénzeszközöket a 14. melléklet szerint. 
 

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait a 15. számú melléklet szerint. 
 



(4) Az önkormányzat által adott társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 10. melléklet 
szerint. 

 
(5) Az önkormányzat 2013. évre céltartalékot nem képzett. 

 
(6) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2013. január l-től 

a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. § (l) bekezdése alapján 
intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti 
időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen 
költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek és tartalmazzák. 

 
(7) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 

3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi 
összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig 
egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át, 
melynek tíz évre kivetített összegét a 13. melléklet tartalmazza. 

 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
12. § 

 
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a jegyző felelős. 
 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési jellegű feladatok 
között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal. 

a) bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető 
b) többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget 

vállalni. 
 

(3) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele felhalmozási célra fordítandó. 
 

(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-
testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 

 
(5) A képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések 

meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz 
nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével  - az átmenetileg szabad 
pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről 
intézkedjen. 

 
13. § 

 
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

minden esetben fenntartja magának. 
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint  a 

javasolt előirányzat átcsoportosításokról a képviselő-testület a jegyző által történő 
előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. 

 
 



Záró vegyes rendelkezések 
 

14. § 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell 
alkalmazni. 
 
 
 
 
 
Gerő Sándor       Pintérné Hegedüs Szilvia 
polgámester            jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2013. ……………………………. 
 
 
 
 
 
Pintérné Hegedüs Szilvia 
 jegyző 

 


