
Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.07.) 
önkormányzati rendelete 

Veszprémvarsány önkormányzat 2013. évi költségvetése 
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, 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, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-
ában foglaltakra, az Mötv. 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
1. § A rendelet hatálya 

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri 
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre 
(intézményekre) terjed ki. 

 
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 
172.667 e.Ft bevétellel 
172.667 e.Ft kiadással 
állapítja meg. 

 
3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

 (1)  Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet 
tartalmazza. 

(2) Az 1. sz. tájékoztató tábla az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 
mutatja be. 

(3) A 2013.évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 2. sz. tájékoztató tábla ad 
kimutatást. 

(4)  Az önkormányzat a kiadások között 1.153 e Ft általános tartalékot állapít meg. 
       A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 
 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 
(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 



 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

(4)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

 
5. § Az előirányzatok módosítása 

(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát  fenntartja magának. 

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható. 

 
6. § A gazdálkodás szabályai 

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási 
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel 
rendelkeznek. 

 (2)  Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a 
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 
mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(3)   A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az 
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezetni. 

 
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2)   Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján 
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 
gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 
(1)   Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 

2013. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 

 
Csatolmányok 
1.1 költségvetési melléklet   



B E V É T E L E K 
1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 
szám Bevételi jogcím 2013. évi 

előirányzat 
1 2 3 

1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 73 535 
2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) 27 463 
2.1. Helyi adók 21 997 
2.2. Illetékek   
2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 107 
2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 5 359 
3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 46 072 
3.1. Áru- és készletértékesítés   
3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 30 924 
3.3. Bérleti díj 2 485 
3.4. Intézményi ellátási díjak 986 
3.5. Alkalmazottak térítése 624 
3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 10 572 
3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 481 
3.8. Egyéb működési célú bevétel   
4.  II. Átengedett központi adók   
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 41 610 
5.1. Normatív hozzájárulások 40 771 
5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás   
5.3. Központosított előirányzatok   
5.4. Kiegészítő támogatás   
5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása   
5.6. Címzett és céltámogatások   
5.7. Vis maior támogatás 174 
5.8. Egyéb támogatás 665 
6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 24 048 
6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) 13 593 
6.1.1.    Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  4 214 
6.1.2.    Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   
6.1.3.    Társulástól átvett pénzeszköz   
6.1.4.    EU támogatás   
6.1.5.    Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 9 379 
6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) 10 455 
6.2.1.    Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz    
6.2.2.    Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   
6.2.3.    Társulástól átvett pénzeszköz   
6.2.4.    EU támogatás   
6.2.5.    Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 10 455 
7.  V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 2 171 
7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 2 171 
7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről   
8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 4 971 
8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)   
8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 4 971 
8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel    
9.  VII. Kölcsön visszatérülése   
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) 146 335 
11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 26 332 



11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) 26 332 
11.1.1.    Költségvetési maradvány igénybevétele  26 332 
11.1.2.    Vállalkozási maradvány igénybevétele    
11.1.3.    Betét visszavonásából származó bevétel   
11.1.4.    Értékpapír értékesítése   
11.1.5.    Egyéb belső finanszírozási bevétek   

11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)   
11.2.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele    
11.2.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele    
11.2.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   
11.2.4.    Értékpapírok kibocsátása    
11.2.5.    Egyéb külső finanszírozási bevételek   

12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 172 667 
13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek   
14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 172 667 

   

K I A D Á S O K 
2. sz. táblázat Ezer forintban 
Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi 

előirányzat 
1 2 3 

1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 137 958 
1.1. Személyi  juttatások 40 050 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 679 
1.3. Dologi  kiadások 53 960 
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 484 
1.5 Egyéb működési célú kiadások 24 785 
1.6.  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   
1.7.    - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   
1.8.    - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 23 064 
1.9.    - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 721 
1.10.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés   
1.11.    - Kamatkiadások   
1.12.    - Pénzforgalom nélküli kiadások   
2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) 32 287 
2.1. Beruházások 12 790 
2.2. Felújítások 13 483 
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 6 014 
2.4. a 2.3-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 743 
2.5.                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 271 
2.6.                - Pénzügyi befektetések kiadásai   
2.7. - Lakástámogatás   
2.8. - Lakásépítés   
2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

kiadásai   

2.10. 
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  programok,  projektek 

önkormányzati 
  hozzájárulásának kiadásai 

  



3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 422 
3.1. Általános tartalék 2 422 
3.2. Céltartalék   
4. IV. Kölcsön nyújtása   
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 172 667 
6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)   
6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)   

6.1.1.    Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
6.1.2.    Likviditási hitelek törlesztése   
6.1.3.    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   
6.1.4.    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   
6.1.5.    Kölcsön törlesztése   
6.1.6.    Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   
6.1.7.    Betét elhelyezése   

6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)   
6.2.1.    Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
6.2.2.    Hitelek törlesztése   
6.2.3.    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   
6.2.4.    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   
6.2.5.    Kölcsön törlesztése   
6.2.6.    Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   
6.2.7.    Betét elhelyezése   
6.2.8.    Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása   

7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 172 667 
8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások   
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 172 667 

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 
3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-
) -26 332 

 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN -  
FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE  

4. sz. táblázat Ezer forintban 
1. 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány  (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) #HIV! 
2. 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány  (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) #HIV! 
3. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) #HIV! 
   FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

5. sz. táblázat Ezer forintban 
1.  Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 26 332 
1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 26 332 
1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) #HIV! 
1.1.2.              Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) #HIV! 
1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)   
1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) #HIV! 
1.2.2.               Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) #HIV! 

 


