Almáskamarás
Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(II.21.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Almáskamarás Önkormányzat Képviselő-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 költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Almáskamarás Községi Önkormányzatra.
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét
110.807 ezer forintban állapítja meg.
3.§
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek
aa) egyéb sajátos működési bevételek
ab) működési célú ÁFA bevételek
ac) támogatásértékű működési bevétel
ad) helyi adó (magánszem. komm. adója, iparűzési adó, pótlék)
ae) gépjárműadó
af) állami normatív hozzájárulás

91.283 e Ft,
4.856 e Ft,
1.256 e Ft,
23.353 e Ft,
4.900 e Ft,
1.750 e Ft,
55.168 e Ft.

b) felhalmozási bevételek

11.065 e Ft,

ba) hosszúlejáratú hitelfelvétel államháztartáson kívülről
bb) talajterhelési díj
c) pénzmaradvány igénybevétel

10.990 e Ft,
75 e Ft.
8.459 e Ft.

4.§
Az önkormányzat 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások

94.768 e Ft,
24.744 e Ft,
6.761 e Ft,
37.754 e Ft,

ad) egyéb folyó kiadások
ae) támogatásértékű működési kiadások
af) működési célú pénzeszközök
államháztartáson kívülre
ag) önkormányzatok által folyósított ellátások
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások kiadásai
bb) támogatásértékű felhalmozási kiadások
bc) felhalmozási célú hitel törlesztés

662 e Ft,
14.009 e Ft,
250 e Ft,
10.588 e Ft.
16.039 e Ft,
2.524 e Ft,
13.434 e Ft,
81 e Ft,

5.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak – záró létszám – 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
6.§
Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 1. melléklet tartalmazza.
7.§
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 2.
melléklet mutatja be.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8.§
(1) Az önkormányzat költségvetését és létszám előirányzatát szakfeladatonként a 3.
melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak tartaléka nincs.
9.§
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – 3 évre - tájékoztató
jelleggel, mérlegszerűen az 4. melléklet adja meg.
10.§
Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét – tájékoztató jelleggel – a 5. melléklet
tartalmazza.
11.§
Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapot hoz létre
ellátására.

a környezetvédelmi feladatainak

Ennek fedezete a 841901. Önkormányzatok és társulások elszámolásai szakfeladaton a
talajterhelési díj összege, kiadási oldalon szintén a 841901. Önkormányzatok és társulások
elszámolásai szakfeladaton felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Kunágota
Önkormányzatnak.
12.§
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tarozik a költségvetési rendelet
módosítása.
13.§
Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül
hatásköre.

a képviselő-testületet

14.§
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet
felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
15.§
Az önkormányzat 2013. évre a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban, a köztisztviselői
cafetéria juttatás éves keretösszegét bruttó 200.000 Ft/főben határozza meg.
16.§
Az önkormányzat 2013. január 1-től érvényes szakfeladat rendjét a rendelet 6. melléklete
tartalmazza.
Záró rendelkezések
17.§
E rendelet 2013. február hó 21. napján lép hatályba.
Almáskamarás, 2013. február 20.
Mazán Attila
polgármester

Boldog Zoltánné
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2013. február 21-én kihirdetésre került.
Boldog Zoltánné
jegyző

