
 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013. (III.21.)  

önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat 

– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§(4) 

bekezdés b) pontjában,  

a 8. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§(6) 

bekezdésében,  

a  9. §. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) 

és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

 

(1) Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-

testület)  az önkormányzat  

 

 a) bevételi főösszegét       1 386 499  ezer forintban, 

 b) kiadási főösszegét        1 502  047  ezer forintban, 

 c) hiányát                             115 548  ezer forintban  

  

állapítja meg, melyből 74 445 ezer forint a felhalmozási hiány és 41 403 ezer forint a 

működési hiány. 

 

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a 

hiány fedezetét működési célú pénzeszköz átvételéből finanszírozza, melynek működési és 

felhalmozási cél szerinti tagolását a 1. melléklet tartalmazza. 

 

2.§ 

  

 

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban a 8. és 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 

 

 

 
 



 

  
 

3.§ 

  

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tornyospálcai Közös Önkormányzati 

Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és 

önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti 

részletezettségben állapítja meg. 
 

4.§ 

  

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tornyospálcai Közösen Fenntartott 

Óvoda és Könyvtár bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, 

kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. 

melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 

 

5. § 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 

engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 5. melléklet 

szerinti részletezettségben állapítja meg. 

6. § 

 

A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az 

európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

bevételeit és kiadásait a 6. és 7.  melléklet szerint hagyja jóvá. 

  

7. § 
 

(1)               A képviselő-testület az általános tartalékot 0 forintban, a céltartalékot 0 forintban 

állapítja meg. 

 (2)               Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület 

hatásköre. 

8. §  
 

  

A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint 

engedélyezi: 

 

a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,  

b) ellátottak pénzbeli juttatásai,  

c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,  

d) szolgáltatási kiadások  100 eFt összeghatárig,  

e) egyéb dologi kiadások 100 eFt összeghatárig,  

f) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,  

g) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg 

engedélyezheti. 

9. § 

 

A Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű, középiskolai 

végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre  jogosult, melynek mértéke egységesen  

10 %. 



 

 

 

10. § 

 

 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti  a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 5/2004. / II.25./ÖKT. számú rendelet. 

 

 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                         Kovács Miklósné 

 polgármester                                                                                                  jegyző 

 

 

 

 

 


