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Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi 

CCIV. Törvény alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1. §. (6) 

bekezdés és a 91.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket  

rendeli el: 

 

I. A rendelet hatálya 

 

1. §.  A rendelet hatálya Balajt Község Önkormányzat képviselőtestületére, bizottságára az  

önkormányzat hivatalára terjed ki.  

 

II. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2.§. (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét  

           118.531 e Ft-ban, kiadási főösszegét, 118.531 e Ft-ban, ezen belül: 

 

 

44.646 e Ft  személyi juttatásban 

  7.706 e Ft munkaadókat terhelő járulékban 

23.949 e Ft dologi és egyéb folyó kiadások       

  7.708 e Ft támogatásban, pénzeszköz átadásban 

28.799 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai  

  5.720 e Ft felhalmozási kiadásban állapítja meg. 

 

 (2) Az (1) bekezdésben megállapított működési bevételek megbontását az 1. sz. 

melléklet tartalmazza, mely részletezi a központi költségvetésből leutalandó 

támogatásokat, a kötött felhasználású működések általános támogatást. Részletezi az 

intézményi működési bevételeket, a magánszemélyek kommunális adójából és a 

gépjárműadóból várható helyben maradó része, ami 2013 évtől 40% . 

 

      (3) A támogatásértékű működési bevétel, a gyermekvédelmi támogatást, az óvodások 

     támogatása, egyes jövedelempótló támogatás,valamint a startprogram keretében 

     foglalkoztatás támogatását tartalmazza 2.sz.melléklet. 

 

 

III. Az önkormányzati költségvetés kiadásai 

 

3. §. (1) Az önkormányzat működési kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza, a    

Képviselő-testület, személyi jellegű kiadások, munkaadói járulékok, dologi és folyó  

kiadások, szociálpolitikai juttatások /segélyek/ 4.sz melléklet a felügyeleti szervek  

támogatása /közös önkormányzati   hivatal/ pénzeszköz átadás /körzeti-és 

gyermekorvos,   társulások stb./  kifizetéséről gondoskodik. 

 

       (2) A működési, kiadások szakfeladatok szerinti részletezését a 5.sz melléklet 

tartalmazza. 
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4.§.  A likviditási probléma nehézségéit rövid lejáratú hitelfelvétel és egyéb támogatással   

kívánjuk  megoldani.   

 

IV. Az önkormányzat létszámgazdálkodása 

 

5.§.  A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 73 főben 

határozza meg, melynek részletezését az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Önkormányzatunknál dolgozó létszám: 

Polgármester:       1 fő (tiszteletdíjas) 

Közalkalmazott:     1 fő (Falugondnok ) 

Alkalmazott:     1 fő (önkormányzati ) 

Startprogram keretében lévő létszám:  67 fő 

Részmunkaidős közfoglalkoztatás keretében:  12 fő 

 

V. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

6.§.  (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 

2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről 

gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok 

célirányos felhasználására. Amennyiben a jóváhagyott előirányzattól eltérően 

túllépés keletkezik, arról a következő testületi ülésen a polgármester köteles részletes 

tájékoztatást adni.  

 

       (2) A pénzügyi egyensúly betartása miatt a polgármester minden testületi ülésen köteles 

a Képviselő-testületet a bevételek és kiadások alakulásáról tájékoztatni  

 

     (3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 

          (4) Az Önkormányzat fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok  

                megvalósításának megszervezése a polgármester feladata. 

 

    (5) Önkormányzati biztost kell megbízni, ha a polgármesteri hivatal elismert 

                tartozásállománya eléri az Áht. 71. §. (4) bekezdésében foglalt időtartamot és    

mértéket. 

 

   (6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát       

minden esetben fenntartja magának. 

 

  (7) A normatív felhasználású állami támogatásokat csak a célnak megfelelően lehet   

igénybe venni.  

 

  (8) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az 

önkormányzat intézménye által javasolt átcsoportosítások miatt a költségvetési 

rendelet módosítására az Áht. törvényt kell alkalmazni.  
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VI. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás 

7.§.  (1) Balajt Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester, vagy az általa 

felhatalmazott személy vállalhat. Minden jóváhagyott a költségvetésben nem 

szereplő kötelezettségvállaláshoz a képviselő-testület előzetes hozzájárulása 

szükséges. 

  (2) Az önkormányzati költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti 

végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a 

felelős. 

  (3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy 

jogosult. 

   (4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, 

elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy 

jogosult. 

(5)   Balajt Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a  

      Raiffeisen Bank Kazincbarcikai Városi Fiókjánál vezeti. 

 

 

 

VII. Záró rendelkezések 

 

8.§.  Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi 

költségvetés végrehajtása során 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 Szabó Zoltán  Hornyákné Szilasi Melinda 

 polgármester aljegyző 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:  

 

Ezen rendeletet 2013. február 28. napján kihirdettem. 

 

 

 

 

 

 Hornyákné Szilasi Melinda 

 aljegyző 

 

 


