
Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetésről 
 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi 

költségvetésről a következőket rendeli el:   

 

1.§ A rendelet hatálya képviselő-testületre terjed ki.  

 

2.§ Veszprémfajsz Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: 

 

1. Önkormányzat, polgármesteri hivatal 

 

3.§ (1) Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási 

főösszegét a képviselő-testület 21.163 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket címenként és forrásonként, a kiadásokat 

címenként kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként e rendelet 1. és 2. mellékletei 

alapján határozza meg a képviselő-testület. 

 

4.§ (1)  A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként,  feladatonként és címenként 

a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

(2) A működési célú, valamint tőkejellegű bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 4. 

melléklet tartalmazza. 

 

(3) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az  5. melléklet szerint állapítja meg. 

 

(4) A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 6. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

(5) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 7. 

melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi 

költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 

(6) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 8. 

melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, a likviditási tervet a 10. melléklet 

tartalmazza.  

 

5.§ A képviselő-testület a kiadások között 4.862 ezer forint általános tartalékot állapít meg.  

 

6. § A képviselő-testület rögzíti, hogy önként vállalt és államigazgatási feladatokat az 

önkormányzat nem lát el. 

 

7.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat 

szabad pénzeszközét tartós letétbe helyezze el. 
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(2) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 50 e Ft értékhatárig jogosult 

kötelezettségvállalásra.  

 

8. § (1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet 

módosítása során dönt.  

 

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a 

hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.  

 

9. § A vagyonnal kapcsolatos tárgyévi aktuális teendőkre a képviselő-testületnek az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2004. (VII.9.) 

rendelete az irányadó.  

 

10.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felhasználásáról a képviselő-

testület negyedévente, első alkalommal a II. negyedév végéig dönt a polgármester 

előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.  

 

11.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló rendelet hatálybalépésével hatályát veszti. 

 

 

Veszprémfajsz, 2013. február 12. 

 

 

 Fertig József  s.k. Sári Judit s.k. 

 polgármester     körjegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetve:  2013. február 13. 

 

 

  Sári Judit  

  körjegyző  

 


