NEMESREMPEHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2013. (I. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában kapott felhatalmazás, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXI tv. 143. § (4) bekezdés b. pontja és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetése szabályozása érdekében az
önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésére jogalkotási hatáskörében
eljárva rendeletet alkot.
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Nemesrempehollós Község Önkormányzat (továbbiakban.
Önkormányzat) képviselő-testületére, polgármesterére, képviselő-testület szerveire,
önkormányzat és költségvetési szervei által a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. tv, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv, valamint a Munka
Törvénykönyve által foglalkoztatott munkavállalókra.
2. A rendelet pénzügyi tagolása
2.§
(1) A rendelet gazdálkodási egységei címekre tagozódnak. A címek címrendet alkotnak.
A rendelet címrendjét e rendelet melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat éves bevételei és kiadásai
3.§
(1) Az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – éves költségvetésének bevételi
főösszege 26.493 ezer ft.
Az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – éves költségvetésének kiadási
főösszege 26.493 ezer ft.
Az önkormányzat éves költségvetési bevételeink forrásonkénti és a kiadásainak részletezését
az 1-2 számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat éves finanszírozási bevétele 2.300 ezer ft.
Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.
A normatív állami támogatások bevételeit a 8. sz. melléklet tartalmazza.

4. §
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek következményeiről a kimutatást a
rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.
4. Engedélyezett létszám
5. §
(1) Az önkormányzat által munkaviszonyban foglalkoztatható személyek számát e rendelet
szabályozza.
A költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a rendelet 9. sz. melléklete címenként
tartalmazza.
Az engedélyezett létszámkeret:
Szociális étkeztetés
1 fő
Falugondnoki szolgálat
1 fő
5. A közös önkormányzati hivatalra vonatkozó szabályok
6. §
(1) A közös önkormányzati hivatal 2013. évi bevétele 33.150 ezer ft, kiadása 33.150 ezer ft.
Átadott pénzösszeg a közös önkormányzati hivatal működésére 4.141 ezer ft.
A köztisztviselői illetményalapot a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetéséről szóló
törvény állapítja meg. Az önkormányzat közszolgálati tisztviselői számára a képviselő-testület
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény alapján 20 %-os
illetménykiegészítést állapít meg.
A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal létszámát 8 főben állapítja meg.
6. Tartalék képzése
7.§
Az önkormányzat 2013. évi tartaléka 0 ezer ft.
7. Előirányzat felhasználás, módosítás
8.§

(1) Az önkormányzat éves előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 13. számú
melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
Az előirányzatok közötti átcsoportosításokat a képviselő-testület által alkotott módosító
rendelet tartalmazza.

9.§
(1) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról
a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület az előirányzat
átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig
módosítja költségvetési rendeletét.
Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatokról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. foglaltak figyelembe
vételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
8. Hiány kezelése, többlet felhasználás
10.§
(1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozását
értékpapír értékesítéséből fedezi a képviselő-testület
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír
vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
A többlet felhasználásról a képviselő-testület dönt.
9. Polgármester hatáskörei
11.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat ingó-és ingatlan vagyonának megszerzésével,
elidegenítésével, megterhelésével, bérbe és használatba adásával kapcsolatos pénzügyi
műveletek lebonyolítását 300.000 forint értékhatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A
megtett intézkedésekről a polgármester a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást
ad.
10. Záró rendelkezés
12. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1. napjától
visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.
Nemesrempehollós, 2013. január 29.

Paksiné Kecze Tünde
Takács Ervin
polgármester
körjegyző
A rendelet az SZMSZ-ben foglaltak szerint 2013. január 30-án kihirdetésre került.
Nemesrempehollós, 2013. január 30.

Takács Ervin
körjegyző

