
SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

1/2013./II. 12./önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
CXCV.  törvény  23.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. törvény 143.§.  (4)  bekezdés  b)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§  A rendelet  hatálya  Somlóvásárhely  község  Önkormányzatának  költségvetési  szerveire
terjed ki.

2.§  Az  önkormányzat  gazdálkodásának  végrehajtó  szerve  a  Somlóvásárhelyi  Közös
Önkormányzati Hivatal.

II.fejezet

Bevételek és kiadások

3.§ (1)A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének:
a)  a bevételi főösszegét 218.887 e/Ft-ban,
b) a kiadási főösszegét 218.887 e/Ft-ban határozza meg.
(2) Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat bevételeit előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti  
     bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok   
      szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegét  a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait célonként az 5. melléklet 
     tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.
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(8) Az Önkormányzat engedélyezett létszámát a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat bevételeit szakfeladatonként  a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat kiadásait szakfeladatonként  a 10. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) A Képviselőtestület a kiadások főösszegén belül a működési kiadásoknál

a) személyi juttatások kiadási előirányzatát 101.871 e/Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát   22.648 e/Ft

c) dologi kiadások előirányzatát   49.066 e/Ft

d) szociális ellátásokra, ellátott juttatásokra    20.680 e/Ft

e) támogatás értékű kiadások    18.545 e/Ft

f) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás kiadási előirányzatát     1.256 e/Ft-ban 

(2)A felhalmozási célú kiadásoknál:

a) beruházási kiadások előirányzatát           0 e/Ft

c) felújítási kiadások előirányzatát    4.821 e/Ft-ban

határozza meg.

III. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

5.§  /1/  A  költségvetési  rendelet  végrehajtásáért,  a  gazdálkodás  szabályszerűségéért  a
polgármester a felelős.

/2/   A polgármester  a  helyi  önkormányzat  gazdálkodásának  első  félévi  helyzetéről  2013.
szeptember  15-ig,  a  három negyed  éves  helyzetéről  a  2014.  évi  koncepció  tárgyalásával
egyidejűleg 2013. november 30-ig tájékoztatja a Képviselőtestületet.



-  3  -

/3/  Az  éves  gazdálkodásról  a  polgármester  a  zárszámadási  rendelet-tervezetet  a
Képviselőtestület elé a költségvetési évet követ 4 hónapon belül terjeszti.

/4/  A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
      

Somlóvásárhely, 2013. február 11.

Marton László Bendes István
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Somlóvásárhely, 2013. február 12.

Bendes István
jegyző
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