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Resznek Község Önkormányzata képviselő-testületének 
3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 

 

Resznek Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b), h) pontjában, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és 109. § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A költségvetés bevételei és kiadásai 

    

1. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

  a) költségvetési bevétele 43 795 ezer Ft, 

  b) költségvetési kiadása 67 302 ezer Ft, 

  c) egyenlege 23 507 ezer Ft hiány. 

 (2) A bevételek és a kiadások kiemelt előirányzatok, valamint kötelező 

önkormányzati feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 

feladatok szerinti megbontását az 1. melléklet tartalmazza. A felújítási és a 

felhalmozási kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.  

 (3) Az általános tartalék 533 ezer Ft, mely a működési kiadások fedezetére 

használható fel. A képviselő-testület a tárgyévben céltartalékot nem képez. 

 (4) A költségvetési hiány belső finanszírozására igénybe vehető költségvetési 

maradvány 13 540 ezer Ft. A költségvetési hiány külső finanszírozására 

szolgáló finanszírozási bevétel 9967 ezer Ft, a keletkező költségvetési többlet 

felhasználására szolgáló finanszírozási célú kiadás 0 ezer Ft. 

2. § (1) Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. 

rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 (2) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból 

kötelezettsége nem áll fenn. 

 (3) A költségvetési évben fejlesztési célra 9967 ezer Ft összegben várható a 

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 

megkötése: hitel felvétele a „Faluközpont és közterület fejlesztés Reszneken” 

című falumegújításra és –fejlesztésre elnyert európai uniós támogatás 

előfinanszírozásának biztosítására. 

3. § (1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton 

kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza. 

 (2) Az önkormányzati környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait az 

5. melléklet tartalmazza. 

 (3) A Start-számla követelés kiegészítésének összege a 2013. évben született 

gyermek részére 40 000 Ft. 

 (4) A térítési díj támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében rögzített normatív 

kedvezményben nem részesülő, és 
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  a) a 2012/2013. nevelési évben óvodai nevelésben részt vevő, vagy 

  b) a 2012/2013. tanévben általános iskolai tanulói jogviszonyban álló 

  gyermek részére az étkeztetésért fizetendő térítési díj 50 %-a. 

  A térítési díj támogatás a tárgyhót követő hó 20. napjáig az ellátást biztosító 

közoktatási intézménynek kerül átutalásra. 

4. § A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 11 fő, melyből a közfoglalkoztatottak 

engedélyezett létszáma 4 fő, a közfoglalkoztatottnak nem minősülő dolgozók 

engedélyezett létszáma 7 fő. 

    

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai,  

költségvetési rendelet és előirányzat módosítás 

    

5. § (1) Képviselő-testület a polgármesterre átruházza 

  a) az önkormányzati bevételek és kiadások módosításának jogát 

   aa) meghatározott célra kapott vagy felhasználási kötöttséggel 

átvett pénzeszközök és azok felhasználása vonatkozásában, 

   ab) a központi költségvetésből származó támogatások és azok 

felhasználása tekintetében, 

   ac) egyéb többletbevételek tartalékba helyezése vonatkozásában, 

   ad) a bevétel jogcímének pontosítása esetén bevételi előirányzat 

növelését más bevételi előirányzat egyidejű csökkentésével, 

  b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát  

   ba) a működési és a felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a 

kiemelt előirányzatok között éves szinten összesen 300 ezer Ft 

összeghatárig, 

   bb) a kiemelt előirányzatokon belül, 

  c) a tartalékkal való rendelkezés jogát esetileg 100 ezer Ft összeghatárig, 

de legfeljebb az általános tartalék képviselő-testület által jóváhagyott 

előirányzatának 50 %-áig. 

 (2) Az (1) bekezdésben biztosított hatáskörben hozott döntések a későbbi 

években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással 

nem járhatnak. 

 

3. Vagyonnal kapcsolatos döntések 

 

6. § (1) A házipénztárat a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal működteti. 

 (2) Készpénzben teljesíthető kiadások:  

  a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, 

  b) kiküldetési és reprezentációs kiadások, 

  c) kisösszegű (előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nélkül teljesíthető) 

szolgáltatási kiadások, 

  d) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, 

  e) személyi juttatások – amennyiben jogszabály a folyószámlára történő  

utazást nem teszi kötelezővé -, fizetési előleg. 

7. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 

(2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület gyakorolja. 

 (2) 5 000 000 Ft értékhatárig átruházott hatáskörben a polgármester dönt az 

értékpapír vásárlásáról és értékesítéséről, továbbá a tartós betétbe helyezésről. 

Az értékhatár számításánál a tárgynapi azonos jellegű intézkedéseket kell 

egybe számítani. 
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8. § A képviselő-testület előzetes döntése szükséges ingatlan vásárlásához, valamint az 

alábbi esetekben a vagyontárgyak bármilyen jogcímen történő térítésmentes 

átvételéhez: 

 a) bármely ingatlan átvételéhez 

 b) 100 ezer Ft egyedi értéket meghaladó ingó vagyontárgy átvételéhez 

 c) ha a vagyontárgy átvétele feladat átvételével jár együtt 

 d) ha a vagyontárgy működtetése jelentős – az éves működési kiadások 2 %-át 

meghaladó - többletköltséggel jár. 

9. § (1) Az önkormányzat követeléseiről le lehet mondani az alábbi esetekben:  

  a) ha a követelés megfizetése az adós és a vele együtt élő hozzátartozók 

megélhetését súlyosan veszélyezteti, 

  b) ha a követelés megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató 

magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási 

tevékenységét ellehetetleníti, 

  c) ha az önkormányzat rendelkezésére álló információk szerint a 

követelés behajthatósága valószínűtlen, 

  d) ha a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele a behajtandó 

követeléssel arányban nem álló költséget eredményezne. 

 (2) Képviselő-testület a polgármesterre átruházza  

  a) az önkormányzat követeléseiről való lemondás jogát 

   aa) a munkavállalókkal szembeni követelések vonatkozásában, 

   ab) az aa) pont alá nem tartozó követelések vonatkozásában 

10 000 Ft összeghatárig, 

  b) a behajthatatlan követelés kivezetésére vonatkozó jogkörét. 

 

4. Vegyes rendelkezések 

 

10. § A képviselő-testület tudomásul veszi és a 2013. évi költségvetésébe beépíti a 

polgármesternek 2013. február 13-ig a 2012. évi költségvetési rendeletnek 

megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. 

    

5. Záró rendelkezés 

    

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 


