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VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. MÁRCIUS    

4.–ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK 
 
                                       a./ JEGYZŐKÖNYV, 
                                       b./ TÁRGYSOROZATA 
                                       c./    RENDELETEI 3./2013./III.11./ ÖK. sz. 
 
 
 
 
 
 
                                              N A P I R E N D I    J A V A S L A T 

 
 
 

 
1./ Vatta Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 
 
2./  INDÍTVÁNYOK, JAVASLATOK 
 
 
 
ZÁRT ÜLÉS: 

 

1./ Segélyek, kérelmek elbírálása 

Előadó: Polgármester 

 
 

Vatta, 2013. március 13. 
 

                                                                                             Korán István Attila 

                                                                                               Polgármester          
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13. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V                                                           

 
 
 
Készült,         Vatta község Képviselő Testületének 2013. március 4-én   
                             megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye,         Önkormányzat Házasságkötő terme 
 
Jelen vannak:         Korán István polgármester, K Tóth János alpolgármester, Vas Béla, Veréb 

József, Birinyi László  képviselők. 
                     
Kiss Zoltán jegyző, jegyzőkönyvvezető 
 
Ülésről igazoltan távolmaradt: ---------- 
 
                                  
Korán István polgármester köszöntötte képviselőtestületi tagokat. 
Az ülés határozatképességét megállapította, mivel a 5 képviselőtestületi tagból 5  megjelent, 
így azt határozatképessé nyilvánította és megnyitotta.  
 
A meghívón kiküldött napirendi pontok nem módosultak. 
 
Képviselő testület 5 igen szavazattal egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a kiküldött napirendet. 
  
 
T Á R G Y,   1 tsp. Vatta Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő rendeletet alkotta: 
 
 

3./2013./III.11./ ÖK. sz. 
 

r e n d e l e t e  
 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 

Vatta Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Magyarország helyi  
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) 
pontjaiban, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat   2013. évi 
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 
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14. 
      1. § 
     A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya Vatta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságára  
terjed ki. 
 
      2. § 
 I. A költségvetés bevételeinek  és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenlege 
       
     (1)  A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetése 

Költségvetési bevételeit                 154.469 E Ft-ban 
Költségvetési kiadásait                180.454 E Ft-ban 
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét             -25.985 E Ft-ban 
Bevételi főösszegét     180.454 E Ft-ban 
Kiadási főösszegét     180.454 E Ft-ban 

 állapítja meg. 
 

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti  - 25.985 E Ft összegű költségvetési 
bevételek és kiadások egyenlegét – mely működési célú – az előző évi 25.985 E Ft 
pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. 
 
 
 

        3. §   Költségvetési kiadások: 
 
A  Működési kiadások: /eft/       127.569 

1. Személyi juttatások                    27.700 
2. Munkaadókat terhelő járulékok          6.837 
3. Dologi és egyéb folyó kiadások                   42.181 

 4.Egyéb működési kiadások                   42.254 
 5.Általános tartalék                      8.597 
C. Működési kiadások összesen      127.569 
E. Finanszírozási kiadások összesen                  25.000 
Költségvetési kiadások összesen:                                         180.454 
 
 
  
    4. § Költségvetési bevételek  
       
 
A  Működési költségvetés bevétele:     140.093 
1. Közhatalmi bevételek: Iparűzési adó       80.000 
         Gépjárműadó        1.400 
       Intézményi működési bevétel     13.846 
2. Önkormányzat általános működésének támogatása     29.296 
3. Egyéb költségvetési támogatás ÁH belülről      15.551 
4. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk. Kölcs.törl.                         0 
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15. 
B. Finanszírozási bevételek      25.985  

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel      25.985 
C. Működési bevételek összesen     166.078 
D. Felhalmozási bevételek          2.776 
E. Finanszírozási bevételek        11.600 
F. Felhalmozási bevételek összesen:      14.376 
G. Bevételek mindösszesen:                  180454 
 

                                     5 §. A Költségvetés részletezése 
 

1. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások  jogcímenkénti 
megosztását – kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban – 
önkormányzati szinten  az alábbi mellékletek tartalmazzák: 

2. 1.sz melléklet  összevont költségvetési mérleg 
3.  Bevételek mellékletei: 2., 2.1, 2.2,  2.3, 2.4, 2.5, 2.6 sz. mellékletek a működési 

bevételeket összesen, a 3.sz.melléklet a felhalmozási bevételeket részletezi. 
A 4., 4./1., 4/2 sz. mellékletek a kötelező és önként vállalt működési bevételeket , az 
5., 5/1 melléklet a felhalmozási bevételeket részletezi. 
 

      4. Kiadások mellékletei:  8 sz. Kiadások mindösszesen, 9. melléklet részleteiben, 
         9.1; 9.2.; sz. Kötelező,  és Önként vállalt feladatok bontásában mutatja be a 
 kiadásokat .   9.2-9.4 melléklet részletezi az egyéb költségvetési támogatást. 
  
       5. Egyéb mellékletek:  12. sz. Melléklet a beruházási előirányzatokat, 13. sz. melléklet a       
felújítási előirányzatokat, a 14. sz. melléklet  a pénzügyi befektetések előirányzatát a 
15. melléklet a céltartalék célonkénti részletezését mutatja. 
 

6. § 
    A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
(1) A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt 
szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a Képviselő-testület  szükség szerint, de  
legalább az I. félévben, a III. negyedévi tájékoztató alkalmával és évvégén,  legkésőbb a 
zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elő terjesztését közvetlenül megelőző 
képviselő testületi ülésen – december 31-i hatállyal – dönt. 
 
(2)  A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás 
jogát minden esetben fenntartja. 
 
(3)   A Képviselő-testület  - az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket  államilag garantált lekötésre  
vagy értékpapír vásárlásra  fordítsa. 
 

 
 

(3)  A Képviselő-testület az önkormányzat zavartalan gazdálkodása érdekében,  a pénzügyi 
egyensúly megtartása miatt, - a már  beadott, de még a későbbiekben elbírált  pályázatokon  
nyert felhalmozási források utólagos finanszírozása és az önkormányzati önrész biztosítása 
céljából – a Képviselő-testület fejlesztési hitel felvételéről gondoskodik. 
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16. 
(4) Az éves gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A végrehajtást a 
polgármester és a jegyző szervezi és a Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja. 
 
 
      7. §         
     Egyéb rendelkezések 
 
(1)  2013. évben a lakásépítés és vásárlás támogatására az önkormányzat max. 300.000.- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Képviselő-testület döntése alapján. 

 
(2) Képviselő-testület Vatta Községben állandó lakóhellyel rendelkező tanulók beiskolázással 
kapcsolatos költségeit az alábbiak szerint támogatja: 
 a.) helyi iskolai oktatást igénybevevők részére a tankönyvet térítésmentesen  
 biztosítja /lakóhelytől függetlenül, bejárók is./ 
 

b.) középfokú oktatásban résztvevők 20.000 Ft támogatásban, 
c.) felsőfokú nappali tagozaton, jövedelemmel nem rendelkező oktatásban 

résztvevők részére 20.000 Ft támogatásban részesíti 
d.) a BURSA  HUNGARICA  felsőoktatási ösztöndíjról a Képviselő-testület dönt. 

  
(3) Azok, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek egyéb beiskolázási támogatást 
az Önkormányzat költségvetése terhére nem kapnak. 

 
 (4)Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra tervezett előirányzat nem 
haladhatja meg  az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 4 %-ot. 
 
(5) A Polgármester részére 2013. évben a Költségvetési törvényben megállapított 200.000 
Ft./fő/év cafetéria-juttatást biztosít, melynek jogosultságáról és felhasználásáról külön 
szabályzatban rendelkezik. Az önkormányzat dolgozói 10.000.- Ft/hó/fő étkezési 
hozzájárulást kapnak a melegétkezéshez, illetve 8.000.- Ft/hó/fő étkezési jegyet kapnak a 
dolgozó választása alapján. 
 

 
             8. § 
       
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben a helyi önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást 
az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendelt ki a 
felügyelete  alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott 
költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti 
előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 
(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 30 napon túli 
tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. 

 
 

(3)       A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert 
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is -havonta, a tárgyhó utolsó naptári 
napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 5-ig kell az önkormányzat jegyzője részére 
teljesíteni. 
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17. 
(4)  A Képviselő testület az államháztartás alrendszereiből finanszírozott vagy  támogatott 
szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre 
céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására. A 
felhasználásról szóló elszámolást a költségvetési évet követő év január 15-ig kell benyújtani a 
jegyzőhöz ellenőrzés céljából. 

 
 

(5) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt 
számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a 
további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. 
(6) A Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a 18./2013.(II.21.)  
sz. határozatával a közös önkormányzatok elfogadták.  
     

9. § 
       Pénzellátás szabályai 
 
(1) A Költségvetési szervek  a következő címeken teljesíthetnek készpénzes kifizetéseket: 
 a.) közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés 
 b.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, költségátalány 
 c.) készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, 
 d.) kiküldetési és reprezentációs kiadások    
 e.) munkába járás költségtérítése 

f.) egyes szolgáltatási kiadások    
g.) társadalom-, és szociálpolitikai juttatás 

  
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell 
alkalmazni. 
 
 
T Á R G Y,   2 tsp. INDÍTVÁNYOK, JAVASLATOK 
 
                                               
Mivel több hozzászólás nem volt, a testület zárt ülés formájában folytatja a munkáját 
 
 
 
             Korán István Attila                          Kiss Zoltán           
                            polgármester         jegyző         
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
                …………………………….                       ……………………………….. 
                      Birinyi László                                                   Veréb József 


