
Gégény Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

2/2013.(III.06.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
  
Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű  szervek  feladat  –  és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§(4) bekezdés b) pontjában,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 
a  13.§  tekintetében  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény 143.§(4) bekezdés h) pontjában, 
a 14.§. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§(3)
és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  15.§  tekintetében  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  109.§(6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  120.§  (1)
bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  Pénzügyi  Bizottság  véleményének  kikérésével  a
következőket rendeli el:

1.§
Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 394 745 000 forintban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 394 745 000 forintban,
állapítja meg.

2.§
A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok,  kötelező  és  önként  vállat  feladatok,  államigazgatási  feladatok  szerinti
bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§
A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  által  irányított  polgármester  hivatal  bevételeit  és
kiadásait  előirányzat-csoportok,  kiemelt  előirányzatok,  kötelező és önként vállat  feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja
meg.

4.§
A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  által  irányított  óvoda  bevételeit  és  kiadásait
előirányzat-csoportok,  kiemelt  előirányzatok,  kötelező  és  önként  vállat  feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja
meg.

5.§
A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  által  irányított  bölcsőde  bevételeit  és  kiadásait
előirányzat-csoportok,  kiemelt  előirányzatok,  kötelező  és  önként  vállat  feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja
meg.



6.§
A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  és  az  önkormányzat  által  irányított  költségvetési
szervek  működési  és  felhalmozási  célú  bevételeit  és  kiadásait  –  mérlegszerűen  -  az  5.
melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§
A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  által  irányított  költségvetési  szervek  engedélyezett
létszámát,  külön bemutatva  a  közfoglalkoztatottak  létszámát  a  6.  melléklet  szerint  hagyja
jóvá.

8.§
A Képviselő-testület  a  saját  bevételeinek részletezését  az adósságot  keletkeztető  ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.

9.§
A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet tartalmazza.

10.§
A  Képviselő-testület  fejlesztési  céljait,  ezek  bevételeit  és  kiadásait,  külön  bemutatva  az
európai  uniós  forrásból  finanszírozott  támogatással  megvalósuló  programok,  projektek
bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§
(1) A Képviselő-testület:

a)  az  általános  tartalék  összegét  2 000 000  forintban,  az  évközi  többletigények
fedezetére,

b) a céltartalék összegét 2 000 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására
hagyja jóvá.

(2) Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.
 

12.§
(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási előirányzatok

közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület hatásköre.
 

13.§
A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 500 000
Ft-ban állapítja meg.

14.§
A  Képviselő-testület  a  polgármesteri  hivatalban  foglalkoztatott  közép-  és  felsőfokú
végzettségű köztisztviselők részére 10% illetménykiegészítést állapít meg.

15.§
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

16.§
(1) A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  pénzügyi  egyensúlyának  megteremtése

érdekében elrendeli a helyi  önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás megigénylését.



(2) Az (1) bekezdésben leírt kiegészítő támogatás elbírálásáig az önkormányzatnál és az
önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél a betervezett kiadások 5,5%-át
zárolja.

17.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től
kell alkalmazni.


