Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013.(II.15. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
(továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.)
Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján a 2013. éves
költségvetéséről az alábbiakat rendeli el
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési
szerveire.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
520.543 E Ft
520.543 E Ft
520.543 E Ft
143.938 E Ft
368.607 E Ft
2.498 E Ft
5.500 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
- ebből működési kiadás
felhalmozási kiadás
általános tartalék
Finanszírozási kiadás

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 képviselőtestület.
(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., . mellékletek részletezik.
3. A költségvetés részletezése
3.§ A (1)
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint részletezi.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám
előirányzatot a 2-9 mellékletek szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat a kiadások között 2.498 E Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. Az előirányzatok módosítása
4.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
5.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért
az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető
felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik.
A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
6. Záró és vegyes rendelkezések
8.§ (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január
1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Pátka Község Önkormányzat
Képviselő testülete 1/2012. (II.9.) rendelete a 2012. évi költségvetéséről.
Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Nagy Dániel
Polgármester

Járfás Péterné
aljegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet kihirdettem: 2013. II.15.
Dosztály Csaba jegyző megbízásából

Járfás Péterné
aljegyző

