
Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
1/2013. ( 1.18.) szamu onkormanyzati rendelete 

az Onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az allamhaztartasrol szolo 2011. evi 
C X C V . torveny 23. § (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, Magyarorszag 2013. evi 
kozponti koltsegveteserol szolo 2012. evi CCIV. torveny rendelkezeseire tekintettel, az 
Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva az 
alabbi rendeletet alkotja: 

A koltsegvetes beveteleinek es kiadasainak foosszege, koltsegvetesi egyenleg 
! • § • 

(1) A kepviselo-testiilet a 2013. evi koltsegvetesi merleg foosszegenek beveteli oldalat, 
illetve a targyevi koltsegvetesi bevetelek osszeget 168.466 e Ft-ban allapitja meg e Rendelet 
1. szamu melleklete szerint. 
(2) A kepviselo-testiilet a 2013. evi koltsegvetesi merleg foosszegenek kiadasi oldalat, illetve 
a targyevi koltsegvetesi kiadasok osszeget 168.466 e Ft-ban allapitja meg e Rendelet l.szamii 
melleklete szerint. 

Koltsegvetesi bevetelek 
2-§. 

(1) Az onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi beveteleinek forrasonkenti osszetetelet a 2. 
szamu melleklet hatarozza meg. 
(2) A mukodesi bevetelek osszege 167.466 e Ft, a felhalmozasi bevetele osszege pedig 
1.000 e Ft. 
(3) Az (1) bekezdesben megallapitott beveteleket onalloan mukodo es gazdalkodo, valamint 
onalloan mukodo intezmenyenkent a 2. szamii melleklet tartalmazza. 
(4) Az onkormanyzatot megilleto normativ allami tamogatasok, kotott felhasznalasu normativ 
hozzajarulasok eloiranyzatait jogcimenkent a 2. szamu melleklet mutatja be. 

Koltsegvetesi kiadasok 
3-§. 

(1) Az onkormanyzat 2013. evi mukodesi, fenntartasi kiadasi eloiranyzatait a 
kepviselotestiilet 
a kovetkezok szerint hatarozza meg: 
mukodesi kiadasok eloiranyzata osszesen: 167.466 e Ft 
ebbol: 
- szemelyi jellegu kiadasok. 54.526 e Ft 
- munkaltatot terhelo jarulekok: 14.574 e Ft 
- dologi es folyo kiadasok: 61.955 e Ft 
- tarsadalombiztositasi es szocialis juttatasok: 6.094 e Ft 
-mukodesi celii vegleges penzeszkozatadasok 4.395 e Ft 

- mukodesi celu tamogataserteku kiadas: 22.169 e Ft 
-Hiteltorlesztesek 2.667 e Ft 
-Tartalek 1.086 e Ft 



(2) A kepviselo-testiilet a 2013. evi koltsegvetes onalloan mukodo, valamint onalloan 
mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szervenkenti kiemelt kiadasi eloiranyzatait a 3. szamu 
melleklet szerint fogadja el. 
(3) Az onkormanyzat 2013. evi tamogataserteku kiadasait es vegleges penzeszkozok-atadasait 
a 4. szamii, a tarsadalom-, szocialpolitikai es egyeb tarsadalombiztositasi juttatasokat az 5. 
szamu melleklet tartalmazza. 
4.§. 
(1) Az onkormanyzat felujitasi es felhalmozasi kiadasainak osszege osszesen 1.000 e Ft. 

A felujitasi es felhalmozasi kiadasokbol: 
- beruhazasok eloiranyzata: 0 e Ft, 
- felujitasok eloiranyzata: 1.000 e Ft, 
- felhalmozasi celii vegleges penzeszkozatadasok 
allamhaztartason kiviilre: 0 e Ft, 

(2) A kepviselo-testiilet a beruhazasokat feladatonkent, cimenkent a 6. szamii mellekletben 
foglaltak szerint allapitja meg. 
(3) A kepviselo-testiilet a felujitasi eloiranyzatokat cimenkent a 7. szamii mellekletben 
foglaltak szerint hagyja jova. 
(4) A kepviselo-testiilet a felhalmozasi celii vegleges penzeszkozatadasokat a 4. mellekletben 
foglaltak szerint hagyja jova. 

Altalanos es celtartalekok 
5. §. 

(1) Az onkormanyzat 2013. evi osszesitett 
- altalanos tartaleka: 1.086 e Ft, 

6. §. 
A mukodesi es felhalmozasi celii beveteli es kiadasi eloiranyzatokat tajekoztato jelleggel, 
merlegszeruen az 1. szamii melleklet tartalmazza. 

7-§. 
Az onkormanyzat 2013. evi varhato beveteli es kiadasi eloiranyzatainak teljesiileserol az 
eloiranyzat felhasznalasi iitemtervet (likviditasi tervet) a 8. szamii melleklet reszletezi. 

8.§. 
(1) Az onkormanyzat 2013. evi hitel torlesztese 2.667 e Ft. A fennallo hitelek allomanyat a 9. 

szamii, az adossagot keletkezteto eves kotelezettsegvallalas felso hatarat pedig a 10.szamii 
tablazat mutatja be. 

Koltsegvetesi letszdmkeret 
9-§. 

(1) Az onkormanyzat osszesitett letszamkerete 27 fo, a 2013. december 31-i tervezett zaro 
letszam:27 fo. 
(2) A kepviselo-testiilet a letszamkeretet az onalloan mukodo, valamint onalloan mukodo es 
gazdalkodo koltsegvetesi szervenkenti bontasban a l l . szamii melleklet szerint allapitja meg. 

Kozvetett tamogatasok 
io.§. 

A kepviselo-testiilet a 2013. evi kozvetett tamogatasokat, azok jellege, illetve osszege szerinti 
reszletezettseggel - a vonatkozo jogszabalyok szerint- a 12. szamii melleklet alapjan hagyja 
jova. 
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A koltsegvetes keszitesere, vegrehajtasara es modositasara vonatkozo szabalyok 

H.§. 
(1) A koltsegvetesi szerveknek a jovahagyott eves koltsegvetes alapjan, a vonatkozo 
jogszabalyokban, valamint az alapito okiratunkban meghatarozott kovetelmenyek es feltetelek 
ervenyesitesevel kell mukodniiik es gazdalkodniuk a gazdasagossagra, a hatekonysagra es az 
eredmenyessegre vonatkozo eloirasok, a gazdalkodasi, szamviteli szabalyok maradektalan 
betartasa, es az ellenorizhetoseg szempontjainak biztositasa mellett. 
(2) A kepviselo-testiilet felhatalmazza koltsegvetesi szerveket a koltsegvetesben eloirt 
bevetelek beszedesere es a jovahagyott kiadasok teljesitesere. 
(3) A koltsegvetesi szerveknel a tervezett bevetelek elmaradasa nem vonja automatikusan 
maga utan a koltsegvetesi tamogatas novekedeset. Amennyiben a tervezett bevetelek nem 
folynak be, a tervezett kiadasi eloiranyzatok nem teljesithetok. 

12.§. 
(1) A helyi onkormanyzat koltsegvetesi rendeleteben megjeleno bevetelek es kiadasok 
modositasarol, a kiadasi es beveteli eloiranyzatok kozotti atcsoportositasrol e Rendelet 13. 
§. (1-6) bekezdesben foglalt kivetellel a kepviselo-testiilet dont. 
(2) Ha a helyi onkormanyzat ev kozben a koltsegvetesi rendelet keszitesekor nem ismert 
tobbletbevetelhez jut, vagy bevetelei a tervezettol elmaradnak, e tenyrol a polgarmester a 
kepviselo-testiiletet tajekoztatja. Ehhez kapcsolodoan a kepviselo-testiilet sziikseg szerint, de 
evente legalabb negy alkalommal - a II. negyedevben, a III. negyedevben az I. felevi 
gazdalkodasrol szolo beszamoloval, a IV. negyedevben a harom negyedeves beszamoloval 
egyiitt, valamint legkesobb az eves koltsegvetesi beszamolo elkeszitesenek hataridejeig -
december 31-i hatallyal - modositja a Rendeletet. 
(3) Ha ev kozben az Orszaggyules - a helyi onkormanyzatot erinto modon - a meghatarozott 
hozzajarulasok, tamogatasok eloiranyzatait zarolja, azokat csokkenti, torli, az intezkedes 
kihirdeteset kovetoen haladektalanul a kepviselo-testiilet ele kell terjeszteni a koltsegvetesi 
rendelet modositasat. 

13.§. 
(1) A koltsegvetesi szervek a koltsegvetesben jovahagyott kiadasi es beveteli eloiranyzataikat 
sajat hataskorben modosithatjak, a kiadasi eloiranyzatokon belul atcsoportositast hajthatnak 
vegre a (2) - (7) bekezdesben foglalt szabalyok betartasa mellett. 
(2) Az atcsoportositas nem iranyulhat a szemelyi juttatasok eloiranyzatanak novelesere 
kiveve az Aht. vegrehajtasi rendelete 36. §. (2) bekezdeseben foglalt eseteket. 
(3) A koltsegvetesi szervek a gazdalkodasi ev soran elert tobbletbeveteleiket 100 e Ft 
ertekhatarig sajat hataskorben felhasznalhatjak. E § alkalmazasaban tobbletbevetel a 
koltsegvetesi szerv intezmenyi mukodesi bevetelei es felhalmozasi bevetelei kiemelt 
eloiranyzatanak eredeti eloiranyzatan feliil penziigyileg teljesiilt osszeg. 
(4) Az ertekhatart meghalado tobbletbevetelek felhasznalasrol - a koltsegvetesi szervek 
vezetoi altal benyujtott kerelem alapjan - a kepviselo-testiilet dont. 
(5) A koltsegvetesi szervek a tamogataserteku mukodesi es felhalmozasi beveteleik, 

valamint a vegleges mukodesi es felhalmozasi celii penzeszkoz-atveteleik tobbletet - a 
kapcsolodo celnak megfeleloen - sajat hataskorben felhasznalhatjak. 
(6) Az onalloan mukodo koltsegvetesi szervek eseteben az eloiranyzatok modositasara csak a 
penziigyi-gazdasagi feladatok ellatasara kijelolt onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi 
szerv vezetojevel torteno elozetes egyeztetes alapjan, annak egyetertesevel keriilhet sor. 

3 



(7) A koltsegvetesi szervek a sajat hataskorben vegrehajtott eloiranyzat-modositasokat, 
valamint a tobbletbevetelek felhasznalashoz kapcsolodo modositasokat kotelesek a felugyeleti 
szervnek 30 napon beliil beterjeszteni, melyrol a polgarmester a kepviselo-testiiletet 30 napon 
beliil tajekoztatja. Az onalloan mukodo koltsegvetesi szervek e kotelezettsegiiknek a 
penziigyi-gazdasagi feladatok ellatasara kijelolt onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi 
szerv adatszolgaltatasa utjan tesznek eleget. 
(8) A kepviselo-testiilet a sajat hataskorben vegrehajtott eloiranyzat modositasokkal a 
Rendeletet a 12.§. (2) bekezdeseben meghatarozott idopontokban modositja. 

14. §. 
(1) A kepviselo-testiilet a jovahagyott mukodesi es felhalmozasi koltsegvetes, valamint 
kolcsonok eloiranyzat-csoportok kozotti atcsoportositas jogat 
- 1.000 e Ft-ig (alkalmankent es intezmenyenkent) a polgarmesterre ruhazza at. 
(2) A kepviselo-testiilet az altalanos tartalek terhere torteno atcsoportositas jogat fenntartja. 
(3) Az (l)bekezdesben foglalt atcsoportositasrol a Rendelet modositasaval egyidejuleg a 
kepviselo-testiiletnek be kell szamolni. Az atruhazott hataskorben vegrehajtott eloiranyzat-
atcsoportositas miatt a kepviselo-testiilet a Rendeletet a 12. §. (2) bekezdeseben 
meghatarozott idopontokban modositja. 
(4) Az (1) bekezdesben atruhazott hataskorben hozott dontesek a kesobbi evekben - a 
kepviselo-testiilet altal jovahagyottnal nagyobb - tobbletkiadassal nem jarhatnak. 

15. §. 
(1) Koltsegvetesi szerv potkoltsegvetesi kerelmet csak akkor nyujthat be, ha az Aht. 86. §. (5) 
bekezdese szerinti jovahagyott penzmaradvanyat nem hasznalja fel szemelyi juttatasok 
kifizetesere, hanem azt mas kiemelt eloiranyzatok korebe tartozo kifizetesekre, elsosorban 
dologi kiadasokra csoportositja at. 
(2) A potkoltsegvetesi kerelem benyujtasanak hatarideje 2013. szeptember 10-e. A benyujtott 
kerelemhez csatolni kell a koltsegvetesi szerv 1-8. havi a gazdalkodasanak tenyadatait, az 
addig sajat hataskorben vegrehajtott atcsoportositasok kimutatasat, az igenyelt pottamogatas 
reszletes, szamszaki adatokkal alatamasztott indokolasat, valamint a penziigyi-gazdasagi 
feladatok ellatasara kijelolt onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv 
allasfoglalasat. 
(3) A poteloiranyzati kerelmeket az elbiralast megelozoen feliil kell vizsgalni, es a 
kerelmekhez csatolni kell a belso ellenor irasos allasfoglalasat. 

16. §. 
(1) Az onalloan mukodo, valamint az onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi 
szerveknel letszamnovekedest csak a kepviselo-testiilet engedelyezhet. 
(2) A megiiresedett allashelyek betoltesere csak a polgarmester elozetes engedelye alapjan 
keriilhet sor. 
Az atmenetileg betoltetlen allashelyekre juto szemelyi juttatasok eloiranyzataval ligy kell 
gazdalkodni, hogy az allashely az ev barmely idopontjaban betoltheto legyen. 

17. §. 
(1) A koltsegvetesi szervek feladatainak valtozasat a kepviselotestiilet engedelyezi az alapito 
okirat egyideju modositasaval. 
(2) A koltsegvetesi szerveknel szakmai programok inditasahoz, feladatmutatot erinto 
fejleszteshez a kepviselotestiilet elozetes hozzajarulasa sziikseges. A dontest megelozoen 
vizsgalni kell annak rovid es hosszabb tavii koltsegvetesi hatasat. 
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(3) Amennyiben a (2) bekezdesben jelentkezo feladatvaltozast az intezmenyvezeto 
eloiranyzatain beliil biztositani tudja, illetve tovabbi evekre a feladatvaltozas bizonyithatoan 
nem jar kiadasi tobblettel, akkor is koteles azt elozetesen a polgarmesternek bejelenteni, aki a 
fenntarto neveben azt engedelyezi. 
(4) A normativ allami hozzajarulasokat megalapozo feladatmutatok evkozi valtozasarol azok 
csokkenese eseten targyev aprilis 25-eig, julius 25-eig, oktober 10-eig, novekedese eseten 
legkesobb julius 25-eig a koltsegvetesi szerv vezetoje koteles az igenylesert felelos vezeto 
reszere adatot szolgaltatni. 
(5) A koltsegvetesi szervek vezetoi felelosek a feladatmutatokhoz kotott allami normativ 
hozzajarulasok igenyleset megalapozo mutatoszamok (letszam, stb.) valosagtartalmaert, a 
normativ elszamolasokhoz sziikseges dokumentumok helyessegert, valamint kotelesek a 
normativ tamogatas alapjat kepezo nyilvantartasokat naprakeszen vezetni. 

18. §. 
(1) A kepviselo-testiilet a tarsadalmi onszervezodo kozossegek, sportegyesiiletek, egyiittesek, 
klubok, alapitvanyok, egyhazi kozossegek stb. reszere penzbeli tamogatast nyujt e Rendelet 
20. §. (1) - (5) bekezdeseben foglalt eloirasok mellett. 
(2) Az onalloan mukodo, valamint az onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szervek 
tarsadalmi szervezeteket csak az alapito okiratban jovahagyott feladataik teljesitese erdekeben 
tamogathatnak. 
(3) A kepviselo-testiilet a mukodesi celii vegleges tamogatasok kozott a kozsegi 
nagyrendezvenyek, a tarsadalmi, civil szervezetek es rendezvenyeik, a kiallitasok es 
kiadvanyok tamogatasara elnyerheto keretosszeg felosztasat a Miivelodesi, Oktatasi es Sport 
Bizottsag hataskorebe utalja at. 
(4) A kepviselo-testiilet a mukodesi celii vegleges tamogatasok kozott az egyeb civil 
szervezetek tamogatasara jovahagyott keretosszeg felhasznalasat a polgarmester hataskorebe 
utalja at. 

19. §. 
(1) Az elozo § szerinti tamogatasok folyositasara azt kovetoen keriilhet sor, hogy a 
tamogatott szervezetekkel/maganyszemelyekkel az Onkormanyzat neveben a polgarmester 
„Megallapodas"-t kot a tamogatasi osszeg rendeltetesszeru felhasznalasarol, valamint annak 
elszamolasarol. 
(2) A Megallapodas megkotesenek feltetele, hogy a tamogatott szervezet/maganszemely 
irasban nyilatkozik arrol, hogy koztartozas nem terheli, illetve gazdalkodo es egyeb 
szervezetek fele fennallo tartozasa nines, valamint, hogy megfelel a kozpenzekbol nyiijtott 
tamogatasok atlathatosagarol szolo 2007. evi C L X X X I . torvenyben foglalt felteteleknek. 
(3) A tamogatott jogosult reszben, vagy egeszben lemondani a tamogatasrol, amennyiben az 
altala vallalt feladat objektiv okbol nem vagy csak reszben valosithato meg. 
(4) Amennyiben a penzeszkozatvevo az atvett tamogatast vagy annak egy reszet jogtalanul 
vette igenybe, azt nem a palyazatban megjelolt programra, feladatra hasznalta fel, vagy a 
tamogatasok igenylesehez valotlan adatokat szolgaltatott, a tamogatast az onkormanyzat 
koltsegvetesi szamlajara koteles egy osszegben visszafizetni. 

A gazdalkodasra vonatkozo egyeb szabalyok 
20. §. 

(1) Az onkormanyzati tamogatasi igennyel jaro palyazatok benyiijtasahoz a kepviselo-testiilet 
elozetes engedelye sziikseges. Az olyan palyazatok benyiijtasara, melyek sajat forrast nem 
igenyelnek, vagy a sziikseges sajat forras rendelkezesre all, de a kovetkezo evekre 
koltsegvetesi kihatassal jarnak, a polgarmester elozetes engedelye alapjan keriilhet sor. 
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(2) Az onkormanyzati palyazatokrol, es azok onreszenek mertekerol a kepviselo-testiilet 
hatarozattal dont. 

21. §. 
(1) A kepviselo-testiilet az onkormanyzati koltsegvetesben szereplo felujitasok, es 
beruhazasok lebonyolitasaval a Polgarmesteri Hivatalt bizza meg. 

22. §. 
(1) A Polgarmesteri Hivatal kozszolgalati alkalmazottai tekinteteben - a kozszolgalati 
tisztviselokrol szolo 201 Levi CXCIX. torveny 132.§-ban foglaltak alapjan, a 2013. evi 
koltsegvetesi torveny 53. § (1) bekezdeseben meghatarozottnak megfeleloen - az 
illetmenyalap 2013. evben 38.650 Ft. 
(2) A kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII . torveny 69. §.-aban foglalt 

illetmenypotlek szamitasi alapja 2013. evben 20.000 Ft. 

23. §. 
A kepviselo-testiilet 2012. evi konyvvizsgaloi teendok ellatasaval Garami Ferenc okleveles 
konyvvizsgalot bizza meg, a megbizasi dij a Polgarmesteri Hivatal koltsegveteseben 
megtervezesre keriilt. 

24. §. 
(1) Amennyiben a tulajdon vedelme megfeleloen biztositott es ellenOrzott, valamint az 
intezmeny az eszkozokrol es az azok allomanyaban bekovetkezett valtozasokrol folyamatosan 
reszletezo nyilvantartast vezet mennyisegben es ertekben, akkor a koltsegvetesi evrol, 
december 31-i fordulonappal keszitett konyvviteli merlegben kimutatott eszkozoket es 
forrasokat - ideertve az aktfv es passziv penziigyi elszamolasokat is - alatamaszto leltarozast 
elegendo ketevenkent vegrehajtani. A kovetkezo leltarozast 2014. evben december 31-i 
fordulonappal el kell vegezni. 
(2) Kotelezo a megszunes napjaval azonos fordulonappal a leltarozast vegrehajtani, 
amennyiben az intezmeny atszervezes vagy jogutod nelkiili megszunes kovetkezteben 
megszunik. 

25. §. 
(1) A polgarmester az Aht. 87. es 91. §-aiban foglaltak szerint koteles az onkormanyzat 
gazdalkodasanak helyzeterol a kepviselo-testiiletnek beszamolni. 
(2) A kepviselo-testiilet a koltsegvetesi szervek penzmaradvanyat feliilvizsgalja es a 
zarszamadasi rendelettel egyidoben hagyja jova. A kepviselotestiilet a koltsegvetesi szervei 
beszamolojanak feliilvizsgalata eredmenyetol fiiggoen a koltsegvetesi szerv penzmaradvanyat 
modosithatja. 
(3) Az onkormanyzat kepviselo-testiilete gazdasagi sziikseghelyzetben a koltsegvetesi szervet 
megilleto penzmaradvany felhasznalasat korlatozhatja. 

Atmenetileg szabad (likvid) onkormanyzati penzeszkozok hasznositasa 

26. §. 
(1) Az onkormanyzat szamlain levo, atmenetileg szabad penzeszkozok 
- elkiilonitett (lekotott) betetkent torteno elhelyezeserol, 
- terhere - allamilag garantalt - ertekpapir vasarlasarol a polgarmester dont. 
(2) Az atmenetileg szabad penzeszkozoknek az (1) bekezdes szerinti hasznositasarol a 
kepviselo-testiiletet a gazdalkodasrol szolo beszamolokkal egyidejuleg tajekoztatni kell. 
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Folyoszamlahitel felvetele 

27. §. 
(1) A Kepviselo-testiilet az atmeneti likviditasi problemak kezelesere hozzajarul ahhoz, hogy 
az onkormanyzat a szamlavezeto penzintezettel - a 2013. evi koltsegvetesi rendelet 
jovahagyasat kovetoen, sziikseg eseten, folyoszamlahitel, munkaberhitel felvetelere 
szerzodest kosson. 
(2) A hitel es jarulekai visszafizetesenek biztositekaul a sajat bevetelt es a korabban is 
felajanlott ingatlanokat jeloli meg. 
A kepviselo-testiilet kotelezettseget vallal arra, hogy a hitel-visszafizetes idotartama alatt a 
kert hitelt es a jarulekait a koltsegvetesbe betervezi es jovahagyja. 

(3) A kepviselo-testiilet feljogositja a polgarmestert a folyoszamlahitel szerzodes alairasara. 

Onkormanyzati biztos kirendelese, megbizasa 
28. §. 

(1) A kepviselo-testiilet onkormanyzati biztost rendel ki az altala fenntartott koltsegvetesi 
szervhez, ha annak 30 napon tuli, elismert tartozasallomanyanak merteke eleri az eves 
eredeti kiadasi eloiranyzatanak 10 %-at, es e tartozasat egy honapon beliil nem tudja 30 nap 
ala szoritani. 
(2) A koltsegvetesi szerv az (1) bekezdesben foglaltak bekovetkeztet haladektalanul koteles az 
iranyito szervnek jelezni. 
(3) A z onkormanyzati biztos kirendelesere, megbizasara, a koltsegek viselesere az Aht. 
vegrehajtasi rendelete 119. §-aban foglaltak az iranyadoak. 

Penzelldtds szabdlyai 

29.§. 
(1) Az intezmenyek onkormanyzati tamogatasanak rendelkezesre bocsatasa az intezmenyi 
sajat bevetelek kepzodesere, valamint a penzellatasi (finanszirozasi) tervben foglaltakra is 
figyelemmel, a tenyleges sziikseglethez igazodik. 
(2) A penzellatasi tervtol eltero, vagy azt meghalado felhasznalasra a penziigyi vezetonek 
benyujtott kerelem alapjan keriilhet sor. 
(3) A Baptista Szervezet reszere a rendeletben jovahagyott tamogatasi osszege havonta, az 
eves tamogatas 1/12-ed reszeben tortenik. 

Vegyes es zdro rendelkezesek 

30.§. 
(1) Ezen onkormanyzati rendelet a kihirdetes napjan lep hatalyba, rendelkezeseit azonban 

2013. januar 1. napjatol kell alkalmazni. 
(2) Ezen onkormanyzati rendelet kihirdeteserol a jegyzo gondoskodik. 

Sarosd, 2013. januar (Q. 

JhU-
Mrazik Sandor 

alpolgarmester 
Dr. Hanak Maria 

jegyzo 
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1. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 1/2013.(1.18.) szamii onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata 
Mukodesi es felhalmozasi bevetelek es kiadasok merlege 

2013.ev 

B E V E T E L E K K I A D A S O K 
MUKODESI CELU BEVETELEK MUKODESI CELU KIADASOK 

I. 1. Intezmenyi mukodesi bevetelek 25.791 1. Szemelyi juttatasok 54.526 
2. Onkormanyzat sajatos mukodesi bevetelei 44.715 2. Munkaadot terhelo jarulekok 14.574 
3. Onkormanyzat koltsegvetesi tamogatasa 75.265 3. Dologi kiadasok 61.955 
4. Mukodesi celra atvett penzeszkoz 20.558 4. Egyeb folyo kiadasok 0 
5. Kolcson visszateriiles 1.137 5. Onkormanyzat altal folyositott ellatasok 6.094 
6. Hitel felvetel 0 6. Penzeszkoz atadas, tamogatas 26.564 

7. Hiteltorlesztes 2.667 
8. Tartalek 1.086 

Mukodesi bevetelek osszesen: 167.466 Mukodesi kiadasok osszesen: 167.466 

FELHALMOZASI CELU BEVETELEK FELHALMOZASI C E L U KIADASOK 
II. 1. Felhalmozasi es toke jellegii bevetelek 1. Intezmenyi beruhazasok 

2. Felhalmozasi celii penzeszkoz atvetel 1.000 2. Feliijitasok 1.000 
3. Felhalmozasi celii penzeszkoz atadasok 

Felhalmozasi celii bevetelek osszesen: 1.000 Felhalmozasi celii kiadasok osszesen: 1.000 

Bevetelek minddsszesen: 168.466 Kiadasok mindosszesen: 168.466 
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2. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
1/2013.(1.18.) szamu onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata bevetelei onalloan mukodo es gazdalkodo, es 
onalloan mukodo koltsegvetesi szervenkenti bontasban 

Mukodesi bevetelek Onkormanyzat onalloan 
mukodo es gazdalkodo 

Onalloan mtikodd 
koltsegvetesi szerv 
Polgiirmesteri Hivatal 

Intezmenyi teritesi dij bevetelek 23.850 
Egyeb mukodesi bevetelek 1.941 
Mukodesi bev.osszesen: 25.791 

lakberleti dijakbol 3.504 
Berlemenyekbol 3.382 
Koztertilet, egyeb sajatos bev. 1.276 
Egyeb sajatos bevetelek osszesen: 8.161 

Ipariizesi ado 24.549 
Talajterhelesi dij 6.500 
Helyi adok osszesen: 31.049 

Gepjarmiiado 5.505 
Atengedett kozponti adok 5.505 

OK. Hivatal mukodesi tarn 39.159 
Telepiiles iiz.kapcs.feladatok tam 18.033 
Lakott ktilter.kapcs.fa. tam. 243 
Beszamitas osszege -5.794 
Egyeb kotelezo feladatok tam. 9.091 
Kulturalis feladatok tamogatasa 3.838 
Penzbeni szoc.jutt. 10.695 
Egyes jov.p.tam.kieg 
Onk.kor. koltsegvet.tamogatasa 75.265 

Telek ertekesites 0 
Felhalmozasi bevetel osszesen: 0 

TB-tol atvett penzeszkoz 12.000 
Baptista Szervezettol atvett 8.000 
N K M kozkincs hitel kamatra 558 
Lakossagtol szennyviz hj. fejl.celu 1.000 
Mtik. Es fejl.celu pe. atvetel osszesen: 21.558 

Kolcson visszateriilesbol 1.137 

Hitel felvetelbol 0 
Bevetelek osszesen: 168.466 
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3. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
1/2013.(1.18.) szamu onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata kiadasai onalloan mukodo es gazdalkodo, es 
onalloan mukodo koltsegvetesi szervenkenti bontasban 

Kiadasok megnevezese Onkormanyzat onalloan 
mukodo es gazdalkodo 

Onalloan mukodo 
koltsegvetesi szerv 
Polgarmesteri Hivatal 

Osszesen: 

Szemelyi juttatasok 31.861 22.665 54.526 
Munkaadokat terhelo jarulekok 8.576 5.998 14.574 
dologi kiadasok 56.455 5.500 61.955 
Egyeb folyo kiadasok 
Onkormanyzat altal folyositott ellatasok 1.600 4.494 6.094 
Mukodesi celii pe. atadas 4.395 4.395 
Tamogataserteku miik.kiadas 22.169 22.169 
Rovid lejaratii hitel torlesztes 
Hosszii lejarastii hitel torlesztes 2.667 2.667 
Tartalek 1.086 1.086 
Mukodesi kiadasok osszesen: 128.809 38.657 167.466 

Beruhazasok 
Feliijitasok 1.000 1.000 
Fejlesztesi celii pe. atadas lakossagnak 
Felhalmozasi kiadasok osszesen: 1.000 1.000 

Kiadasok osszesen: 129.809 38.657 168.466 
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4. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
1/2013.(1.18.) szamu onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata 
Tamogataserteku kiadasok es vegleges penzeszkoz-atadasok 

2013.evi 

sorszam M e g n e v e z e s Tervezett eloiranyzat 
Ezer Ft-ban 

MUKODESI CELU TAMOGATASERTEKU KIADASOK 
1. Baptista Szervezet mukodesi tamogatasa 6.000 
2. Seregelves Kozokt.Kozpont. athuzodo 16.169 
Osszesen: 22.169 

MUKODESI CELU VEGLEGES PENZESZKOZ-ATADASOK 
1 .Civil szervezetek tamogatasara alap letrehozasa 1.550 
2.Miivelodesi, okt, es sport Bizottsag 1.500 
3. Penziigyi Alap 105 
4. Teriiletfejl.alap 209 
5. TOOSZ 70 
6. Sarviz K H T 349 
7. Hulladekgazdalkodasra Polgardi 352 
8.0sztondij tamogatasok(Bursa, Arany J.) 160 
9. Alapitvanyok tamogatasa 100 

MUKODESI CELU VEGLEGES PENZESZKOZ-AT AD AS 4.395 

MUKODESI CELU TAMOGATASOK MINDOSSZESEN: 26.564 

FELHALMOZASI C E L U VEGLEGES PENZESZKOZ-ATADASOK: 0 

TAMOGATASOK OSSZESEN: 26.564 
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5. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
1/2013.(1.18.) szamu onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata 
Tarsadalom-, szociaipolitikai es egyeb tarsadalombiztositasi juttatasok 

2013.ev 

M E G N E V E Z E S 
Tervezett eloiranyzat 
Ezer Ft-ban 

Rendszeres juttatasok 
1. foglalkoztatast helyettesito tamogatas 
2. Apolasi dij (alanyi jogon) 
3. idoskoriiak jaradeka 
4. rendszeres szoc. segely 
5. lakasfenntartasi tamogatas 

Rendszeres juttatasok osszesen: 

Eseti juttatasok 
1. Atmeneti segelyezesre 
2. Temetesi segelyre 
3. Koztemetesre 

3.393 
90 

2 
246 
763 

4.494 

400 
200 

1.000 

Eseti juttatasok osszesen: 

Mukodesi celii szocialis juttatas osszesen: 

1.600 

6.094 
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6. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
1/2013.(1.18.) szamu onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata 
Beruhazasok es felhalmozasi kiadasok 

2013. ev 

M E G N E V E Z E S 
Tervezett eloiranyzat 
Ezer Ft-ban 

84140-3 Varos es kg. m.n.s. szolgaltatasok 
Megoldando, 2012.evi penzmaradvany leszamolasakor 
elsobbseget elvezo feladatok 
- Uj utcai vizhalozat bovites II. iitemenek befejezo resz 
-Tiikros vizellatasa 
Osszesen: 

Onkormanyzati beruhazasok osszesen: 

7. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
1/2013.(1.18.) szamu onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata 
Felujitasi kiadasok 

2013.ev 

M E G N E V E Z E S 
Tervezett eloiranyzat 

Ezer Ft-ban 

84140-3 Varos es kg. m.n.s. szolgaltatasok 

-Sarosdi Sportegyesiilet oltozojenek felujitasa 787 
ehhez kapcsolodo A F A 213 

Osszesen: 1.000 

Onkormanyzati felujitasok osszesen: 1.000 
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8. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 1/2013.(1.18.) szamii onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata 
Eloiranyzat-felhasznalasi utemterv 

2013.ev 

Sorsz. M e g n e v e z e s januar februar marcius aprilis majus Junius julius augusztus szeptember oktober november december osszesen 
Bevetelek 

1. Intezmenyi mukodesi bevetelek 2.650 2.540 2.610 2.400 2.200 1.900 1.500 800 2.500 2.580 2.111 2.000 25.791 
2. Onkormanyzatok sajatos miik.bev. 2.700 2.800 10.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12600 1.000 2.703 1.807 39.210 
3. Onkormanyzatok atengedett bev. 800 800 1.700 2.205 5.505 
4. Tamogatasok 6.252 6.252 6.252 6.252 6.252 6.252 6.252 6.252 6.252 6.252 6.252 6.493 75.265 
5. Felhalmozasi bevetelek 
6. Tamogataserteku bevetelek 

-mukodesi celu 9.500 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.008 20.558 
-felhalmozasi celu 

7. Vegleges penzeszkoz atvetelek 
-mukodesi celii 
-felhalmozasi celii 200 200 200 50 50 50 200 100 50 1.000 

8. Tamogatasi kolcs. V teriilese 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 87 1.137 
9 Elozo evi pm. Igenybevetele 
10 Hitelfelvetel 
11.. Elozo havi maradvany 
12. Bevetelek osszesen: 22.202 13.592 22.262 10.952 10.552 10.302 9.902 9.202 24.857 11.032 12.216 11.395 168.466 

Kiadasok 
13. Szemelyi juttatasok 4.544 4.544 4.544 4.544 4.544 4.544 4.544 4.544 4.544 4.544 4.544 4.542 54.526 
14. Munkaltatot terhelo jarulekok 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.220 14.574 
15 Dologi kiadasok 5.200 5.200 5.600 4.900 4.900 4.500 4.200 4.600 5.000 5.200 5.800 6.855 61.955 
16. Ellatottak juttatasai 400 450 600 400 400 400 1.000 1.000 360 360 360 364 6.094 
17. Tars.bizt. es szoc. kiadasok 
18. Tamogataserteku kiadasok 

-mukodesi celu 6.169 1.000 1.500 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 1.000 1.500 1.000 22.169 
-felhalmozasi celii 

19. Vegleges penzeszkoz atadasok 
-mukodesi celu 672 673 1.500 1.550 4.395 
-felhalmozasi celii 

20. Beruhazasok 
21. Feluj itasi kiadasok 1.000 1.000 
22. Hiteltorlesztes 2.667 2.667 
23. Kamatkiadasok 
24. Tartalekok felhasznalasa 1.086 1.086 

Kiadasok osszesen: 18.527 12.408 14.130 13.731 12.558 12.158 16.625 12.858 14.668 12.318 13.418 15.067 168.466 
Bevetelek es kiadasok egyenlege 3.675 1.184 8.132 -2.779 -2006 -1.856 -6.723 -3.656 10.189 -1.286 -1.202 -3.672 0 
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9. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
1/2013.(1.18.) szamii onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata 
Fennallo hitelallomany osszetetele, lejarata 

2013.ev 

Sors. Mcgneveze.se. fajtaja, szama Felvetel 
eve,osszege 

Fennallo 6. 
2012.12.31. 2013 2014 osszesen 

1. 
Fejlesztesi kamatmentes A H B . 
Ovoda tetofelujitas 
Penziigyi Alap 

2011. 
8.000 

5.333 2.667 2.666 5.333 

2. 
Onkormanyzati fejlesztesi hitelek osszesen: 

5.333 2.667 2.666 5.333 

10. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
1/2013.(1.18.) szamii onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata 
Adossagot keletkezteto kotelezettsegvallalas felso hatara 

2013.ev 

sorszam M e g n e v e z e s Osszege ( ezer Ft-ban) 

Bevetelek 

1. sajat bevetelek 

sajat bevetelek 50 %-a 

Csokkento tetelek 

2. hosszii lejaratii hitelek 2013. evi 
torleszto reszletei 

65.001 

32.500 

2.667 
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11. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 1/2013.(1.18.) szamii onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata 2013. evi letszam kerete 

Teriilet Szakfeladat Teljes munkaidos Reszmunkaidos Osszesen: 
konyha 562912-1 4 4 

562913-1 4 4 
562917-1 
562920-2 

Hazi orvosi szolgalat 862101-1 2 2 
Csalad es novedelmi eii. 
gond. 

869041-1 2 2 

Konyvtari szolgaltatas 910123-1 1 1 
Kozmiiv. tevekenysegek 910501-1 2 2 
Kozalkalmazottak 
osszesen: 16 16 
Igazgatas 841126-1 8 8 
OK. jogalkotas 841112-1 1 1 
Kdztisztviseldk osszesen: 9 9 

Munkatorvenykonyves 841126-1 1 1 
841402-1 2 2 

Munkatorvenyk. ossz:: 3 3 

Onk. letszam keret ossz: 26 1 27 
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12. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
1/2013.(1.18.) szamii onkormanyzati rendeletehez 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata 
Kozvetett tamogatasok 

Ssz A z onkormanyzat beveteli 
jogcfmei 

Osszesen Ssz. Kozvetett tamogatas Osszesen 

I. Alaptevekenyseg bevetelei 23.850 I. Alaptevekenyseg beveteleihez 
tartozo kozvetett tamogatasok 

II. Alaptevekenyseggel 
osszefuggo egyeb bevetelek 

1.941 II. Alaptevekenyseggel 
osszefuggo egyeb 
bevetelekhez tartozo kozvetett 
tamogatasok 

III. Egyeb sajatos bevetelek III. Egyeb sajatos bevetelekhez 
tartozo kozvetett tamogatasok 

Ebbol: Ebbol: 
1. Helyisegek, eszkozok tartos 

berbeadasanak dija 
1. Helyisegek, eszkozok tartos 

berbeadasi dijanak elengedese 
es kedvezmenye 

2. Helyisegek, eszkozok eseti 
berbeadasanak dija 

2. Helyisegek, eszkozok eseti 
berbeadasi dijanak elengedese 
es kedvezmenye 

I V Hely i ado bevetelek 31.049 IV. He ly i ado bevetelhez tartozo 
kozvetett tamogatasok 

Ebbol: Ebbol: 
1. Hely i ado bevetel 1. He ly i ado elengedes es 

kedvezmeny 
- ipariizesi ado 24.549 - ado 
-talajterhelesi dij 6.500 - ado 

V . Atengedett kozponti adok 
5.505 

V . Atengedett kozponti adokhoz 
tartozo kozvetett tamogatasok 

Ebbol: Ebbol: 
1. Gepjarmiiado 5.505 1. Gepjarmiiado elengedes es 

kedvezmeny 
V I . Egyeb sajatos bevetelek 8.404 V I . Egyeb sajatos bevetelekhez 

tartozo kozvetett tamogatasok 
1.838 

I-VI. bevetelek osszesen: 70.749 Kozvetett tamogatasok osszesen: 1.838 
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