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A Képvisel�-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képvisel�Hévízgyörk Község Önkormányzata Képvisel�Hévízgyörk Község Önkormányzata Képvisel�Hévízgyörk Község Önkormányzata Képvisel�----testületénektestületénektestületénektestületének    
    3/2013. (III.13.)sz. önkormányzati rendelete 3/2013. (III.13.)sz. önkormányzati rendelete 3/2013. (III.13.)sz. önkormányzati rendelete 3/2013. (III.13.)sz. önkormányzati rendelete     
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésér�lAz önkormányzat 2013. évi költségvetésér�lAz önkormányzat 2013. évi költségvetésér�lAz önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l    

 
Hévízgyörk Község Önkormányzat képvisel�-testülete az Alaptörvény 32.cikk(1) 

bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

1. Ált1. Ált1. Ált1. Általános rendelkezésekalános rendelkezésekalános rendelkezésekalános rendelkezések 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési 
szerveire. 

    
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése    

    
2. § A képvisel�-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi 

költségvetési kiadási és bevételi f�összegét 194.325 ezer forintban194.325 ezer forintban194.325 ezer forintban194.325 ezer forintban állapítja meg. 
 

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt 
el�irányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséb�l kapott támogatás       -           e Ft 
Önkormányzat költségvetési támogatása                                                          103.457  eFt 
Önkormányzat sajátos m�ködési bevételei                                                         36.850  eFt 
        Helyi adók                                                                        25.800  eFt 
        Átengedett központi adók                                                  8.800  eFt 
        Talajterhelési díj                                                                   850. eFt 
         Egyéb sajátos bevételek                                                    1.400 eFt 
 
b) m�ködési és felhalmozási célú támogatásérték� bevétel        8.958 e Ft, 
     amelyb�l 
     ba) elkülönített állami pénzalapból,               4.900 e Ft 
     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                     4.058 eFt 
     bc) helyi önkormányzattól,                     - e Ft 
     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                     - e Ft 
     be) többcélú kistérségi társulástól,                      -e Ft 
     bf) jogi személyiség� társulástól,                     - e Ft 
     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  
     központi alrendszerén belülr�l kapott EU-s forrásból 
     származó pénzeszközb�l,                       -e Ft 
     bh) a fejezeti kezelés� el�irányzat bevételeként  
     elszámolható összegb�l,                       - e Ft 
     bi) központi költségvetés el�irányzat-módosítási  
     kötelezettség nélkül túlteljesíthet� el�irányzatából                                    - e Ft 
c) közhatalmi bevétel                60 e Ft 
d) intézményi m�ködési bevétel,         25.107 e Ft 
e) felhalmozási bevétel                -    e Ft 
f) m�ködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz           2.300  e Ft 
g) az el�z� évi m�ködési és felhalmozási célú maradvány átvétele 
(amely nem az átvev� költségvetési maradványából származik)                   - e Ft 
h) kölcsön, kölcsön visszatérülése                  -  e Ft 
i) el�z� évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 
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ellátására történ� igénybevétele/                                                                            17.593 
eFt       

(2) Az önkormányzat összesített bevételeib�l 
a) a kötelez� feladatok bevételei                           189.765 eFt 
b) az önként vállalt feladatok bevételei                      4.500eFt 
c) állami(államigazgatási) feladatok bevételei               60 eFt 

 
     (3) Az önkormányzat összesített bevételeib�l  
      a) m�ködési bevételek                                           192.025 eF 
      b) felhalmozási bevételek                                         2.300 eFt              

 
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási el�irányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekb�l állnak, azaz 
a) m�ködési költségvetés          176.739 

eFt        
      aa) személyi jelleg� kiadások:            72.401 e Ft 
      ab) munkaadókat terhel� járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:            15.922e Ft 
      ac) dologi jelleg� kiadások:            84.911 e Ft 
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             - e Ft 
      ae) egyéb m�ködési célú kiadások:             3.505 e Ft 
b) felhalmozási költségvetés                                                                                    2.635 e Ft 
      ba) intézményi beruházások,                635 e Ft 
      bb) felújítások                     - e Ft 
      bc) kormányzati beruházások                     - e Ft 
      bd) lakástámogatás                     - e Ft 
      be) lakásépítés                     - e Ft 
      bf) egyéb felhalmozási kiadások             2000.- e Ft 
c) kölcsönök              -       e Ft 

 
 (2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, 

rászorultság jelleg� ellátásai: 
a)Rászorultságtól függ� pénzbeli szociális , 

        gyermekvédelmi ellátások                                    2.265 eFt 
b) Természetben nyújtott  szoc. ellátások  e Ft        8.956 eFt 
 
 (3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan  fejlesztési célja , 

amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
Törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkez� 
ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. 

 
 
(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 
a) a kötelez� feladatok kiadásai                           172.015eFt 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai                    1.810 eFt 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai      20.500 eFt 

 
5. §   A költségvetés egyenlege  összességében 0 e Ft.  
a) m�ködési cél szerint       335 eFt többlet 
b) felhalmozási cél szerint 335 eFt hiány  
 
6. § (1) A képvisel�-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – 

közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-el�irányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – .29 f�,  

- ebb�l 8 pedagógus álláshely óvodában 
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b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  29 f�. 
- ebb�l 8 pedagógus álláshely óvodában 

 
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-el�irányzata  9 f�. 
 
7. §    Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez 
történ� hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék  3.730 e Ft,  

 céltartalék  képzés nem történt.  
 

4.4.4.4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetéseAz önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetéseAz önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetéseAz önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése    
9.§.A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését és létszámát a 2. sz. melléklet szerint 
állapítja meg a képvisel�testület. 
    
                                             5. Az önkormányzat saját költségvetése5. Az önkormányzat saját költségvetése5. Az önkormányzat saját költségvetése5. Az önkormányzat saját költségvetése    
    

10.§ Az önkormányzat képvisel�10.§ Az önkormányzat képvisel�10.§ Az önkormányzat képvisel�10.§ Az önkormányzat képvisel�----testülete az önkormányzat saját, 2013. évi testülete az önkormányzat saját, 2013. évi testülete az önkormányzat saját, 2013. évi testülete az önkormányzat saját, 2013. évi 
költségvetését és létszámátköltségvetését és létszámátköltségvetését és létszámátköltségvetését és létszámát    a 3. sz. melléklet alapján állapítja mega 3. sz. melléklet alapján állapítja mega 3. sz. melléklet alapján állapítja mega 3. sz. melléklet alapján állapítja meg    
    
                                                                                                                            4444. A Pet�fi Sándor Általános Iskola költségvetése. A Pet�fi Sándor Általános Iskola költségvetése. A Pet�fi Sándor Általános Iskola költségvetése. A Pet�fi Sándor Általános Iskola költségvetése    
 
11.§ A Pet�fi Sándor Általános Iskola 2013. január 1-t�l nem tartozik az önkormányzat  
        szervezetéhez, m�ködtet�je  a Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ.  Az  
önkormányzatot terhel� intézményfenntartás költségei és technikai dolgozók létszáma  és 
bére az önkormányzat saját költségvetésében  szerepel.              
 
 
                                                                                                                                                                    5. A Napköziottho5. A Napköziottho5. A Napköziottho5. A Napköziotthonos Óvoda költségvetése   nos Óvoda költségvetése   nos Óvoda költségvetése   nos Óvoda költségvetése       
  
12.§.A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetését és létszámát a 4.sz. melléklet szerint 
állapítja meg  a képvisel�-testület.  
 
                               6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok    
 
  13.§. (1) A hitel, kölcsön felvétele  a képvisel�-testület határköre.    
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére  és visszavonására a polgármester 
jogosult. A betét elhelyezésér�l és visszavonásáról a következ� képvisel�testületi ülésen 
tájékoztatni köteles a testületet.  
14.§.Az általános tartalék feletti rendelkezési jog  évi 500 eFt erejéig a polgármestert, felette 
a képvisel�testületet illeti meg.  
 
                                                   7. Egyéb rendelkezések 7. Egyéb rendelkezések 7. Egyéb rendelkezések 7. Egyéb rendelkezések     
                     
15.§.Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. sz. melléklet mutatja be. 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat és intézményeinek el�irányzat-felhasználási ütemtervét  
a 6. mellékletek mutatják be. 
 
Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt el�irányzatok szerinti 
bontásban mérlegszer�en összeállítva a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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                                                                                                                                                                                                                            8. Záró rendelkezések 8. Záró rendelkezések 8. Záró rendelkezések 8. Záró rendelkezések     
    
16.§. 16.§. 16.§. 16.§. E rendelet 2013. év. március hó 13. napján lép hatályba. 
 

Tóth Tibor sk.Tóth Tibor sk.Tóth Tibor sk.Tóth Tibor sk.                Lukesné Csábi Ágnes sk.Lukesné Csábi Ágnes sk.Lukesné Csábi Ágnes sk.Lukesné Csábi Ágnes sk.    
PolgármesterPolgármesterPolgármesterPolgármester                    jegyz�jegyz�jegyz�jegyz�    

 
 
Rendelet kihirdetve: 
 
2013. március 13. 
 
 
Lukesné Csábi Ágnes jegyz� 


