Yácszentlászló Község Onkorm ányzata
Képviselő-testületének
tl2013. ttI.lh..l
önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Közs ég Önkorm ány zatának

2 0 1

3. évi költs

ó

gvetés éről

Yácszentlászló Község Önkormanyzat Képviselő-testülete az áIlamlténtartásrőI szőlő 20Il.
évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzataből szőIő 2011. évi CLXXXIX. törvény 1 1 l.§-ban meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya

a Képviselő-testületre annak szerveire és költségvetési szerveire
írányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek
á|tal
és az Önkormányzat
gazdáIkodásának szabáIyai alapján gazdálkodő egyéb törzskönyvi jogi személyekre
(továbbiakban : költségvetési szerve) terj ed ki.

(1)

(2) E rendelet személyihatálya kiterjed atámogatások tekintetében atámogatást nyújtó
és támogatásban részesülő szervre, szervezetre, személyre is.

2.§

Vácszentlászló Község Önkormányzata(továbbiakban: Önkormányzat)2OI3. évi
bevétele azI.sz. mellékletekbenrészletezett forrásonként2.690.796 e Ft, mely
tarta\mazzaa VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
2.562.98I e Ft tervezett bevételétis, valamint magában foglalja a 16.665 e Ft-os
intézmény flnanszit ozás ö sszegét i s.

3.§ (I)

AzÖnkormányzat2}I3. évi kiadása 2.690.796 e Ft a 2.sz.mellékletekben
részletezetlek szerint. E kiadáson belül a vvzs csatorna Beruházási és Üzemeltetési
ÖnkormanyzatiTársulás kiadása 2.562.98I e Ft a 145.373 e Ft-os kötelező tartalékkal
együtt, mígaPolgármesteri Hivatal kiadása 40.950 e Ft.
(2)

A költségvetési szervek kiadását

(3)

Az Önkormányzat aműködési célúpénzeszköz

(1)

Az Önkormányzat a20I3. évi személyi állománya 32,5

és a címrendet a 3.sz. melléklet tartalmazza.

összegét 695 e Ft-ban hagyja jővá. (2.sz. melléklet)

4.§

átadás állarrháztartáson kívülre

fő, mely tartalmazzaa külön

szerződések alapján biztosítani tewezett 8 ft! közfoglalkoztatási

létszámot.

(2) Aszemélyi juttatás a 3.sz. mellékletbenrészletezettek szerint összesen 53.314 e Ft,
míg a személyi juttatást terhelő kiadás 13.278 eFt.

5.§

(1)

A Képviselő-testület

20 l

3

.

a középiskolát végzett köztisztviselői illetménykiegészítését
évben l 0 %o-ban határozza meg.

(2) A főfoglalkozású dolgozók részérenettó 5.000.- Ft értékben az Önkotmányzat
étkezésiutalványt biztosít azzal,hogy az óvodában étkező dolgozóink részére
ugyanilyen összegben melegétkezést biáosít. A köztisztviselők részétekérelmüknek
megfelelő módon rcttő 162 e Ft éves összeget biztosít béren kívüli juttatásként.

6.

§

7.§

Az Önkorm

ányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemut atását a 4.sz.
melléklet, míg a likviditási tervet az 5. sz. melléklet íartalmazza.
(1)

A Képviselő-testület

8.§ A Képviseló-testület
9.§

a bérleti díjakat infláció mértékévelnövelni rendeli, azza\,Ltogy

az emelés kapcsán a hatályos szerződés szerint kell eljárni.

a gazdáIkodással kapcsolatos hatásköröket

nem ruhénza át.

míg a VVZS Csatorna Beruházási és
Üzemeletetési Önkorm ányzati Társulás tartaléka I 45 .37 3 e F t.

Az Önkormányzat 183

e Ft tartalékot képez,

10.§ A Vácszentlászlón állandó lakcímmel rendelkező, lakcímmel rendelkező, alakást
egyedül használó személy bruttó 4.500 Ft/év hulladékgytijtésidíj támogatásra jogosult.
10.§ (1) Az önállóan

működő és gazdálkodó, és az önállőan működő költségvetési szervek

éve s kö ltsé gveté sük vé grehaj tás áért, a gazdálko dás j

ogs

zenis

é gé ért, a

takaréko s ság

érvényesítéséért
az alap feladatok ellátásáért a költsógvetési szew vezetője felel.

A költségvetési szervnél tewezett bevételek elmaradása nem vonja magaután az
automatikus költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben
atervezett bevételek nem folynak be,- nem teljesíthetők.
(2)

(3)

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradvényát a Képviselő-testület

hagyjajóvá.
(4) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját
hatáskörű előirényzat módosítást hajtsanak végre. A létszám és bérgazdálkodási keretet
be kell tartani.

11.§ A költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
12.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 2013.január 1. és
jelen rendelet hatálybalépése között teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe
beépítésrekerültek.
Y ácszentlászlő, 2013. február 5.
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Kihirdetve: (a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláj ára kifiiggesztve)
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