
 

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 
Bajót Község Önkormányzatának 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, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ A költségvetés bevételi és kiadási oldala 

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 

128.344 E Ft Költségvetési bevétellel 
128.344 E Ft Költségvetési kiadással 

  
állapítja meg. 
 

(2)  A működési  belső hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület -a 
 működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra -a benyújtandó 
 pályázatot készítse elő. 

 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
 költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 
 továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete 
 alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 
 bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2/1. és 2/2. mellékletei részletezik. 

(5)  A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, 
 kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 
 állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 10. és 13. 

 számú melléklete részletezi. 

 

2.§ A költségvetés részletezése 

(1)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a 
 következők szerint állapítja meg: 

a) Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség kiadásait és bevételeit a rendelet 4. 

 számú melléklet tartalmazza. 

b) Az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét a rendelet 5. melléklete 
 tartalmazza. 



c) Az önkormányzat többéves kihatással járó, hosszúlejáratú kamatmentes 
 kölcsönét, a visszafizetés ütemezését, a 2013. évi adósságot keletkeztető 
 fejlesztési céljait a rendelet 6. számú  melléklet részletezi. 

d) Az önkormányzat pénzellátási tervét a 8. számú melléklet szerint részletezi. 

e) Az önkormányzat létszám kimutatását  a 10. számú melléklet szerint részletezi. 

f) Az önkormányzat bevételi forrásainak szakfeladatonkénti bontását a 10. 

 számú melléklet szerint részletezi. 

g)  Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 11. és 12. számú mellékletek 
 részletezik. 

h)  Az önkormányzat kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a 13. számú 

 melléklet részletezi. 

i)  Az önkormányzat kiadásainak részletezését a 14., 15., 16. és 17. számú 

 mellékletek részletezik. 
(2) Az önkormányzat a kiadások között 7.000 E Ft általános és 150 E Ft 
 céltartalékot állapít meg. A képviselő-testület az általános tartalék keretén 
 belül felhasználási jogot biztosít a polgármester részére 500 E Ft összeghatárig, 
 utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett. 
 

3.§ A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2)  Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a  
  gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan 
 figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének 
 lehetőségeit. 

(4) Kiegészítő támogatások igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
 elkerülése érdekében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi 
 döntés alapján. 

(5)  A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 
 képviselő-testület gyakorolja. 

 

4.§ Az előirányzatok módosítása 

(1)  A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 
 jogát minden esetben fenntartja magának. 

 
(2)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében az előirányzat-
 módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév 
 kivételével – a negyedévet követő hónap 20. napjáig, de legkésőbb az éves 
 költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
 módosítja a költségvetési rendeletét. 
 
 
 



 

5.§ Záró és vegyes rendelkezések 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 
1. napjától kell alkalmazni. 

 

Tóth Zoltán Sándor Noémi 

polgármester Jegyző nevében és helyett 

 
 
 
A rendeletet kihirdettem 
 
 
Bajóton, 2013. március 28. napján. 
 
 
 
 

                                                                                     Sándor Noémi 

                                                                                     Jegyző nevében és helyett 

 


