
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2013.(II. 23.) rendelete 
 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 
Fertőhomok Község Önkormányzatának 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, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket 
rendeli el:  
 

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. 
2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) 

bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-7. számú mellékletek 
tartalmazzák. Ezen belül 

a) az intézményi működési bevételeket a 2. számú melléklet, 
b) a felhalmozási célú költségvetését a 3. számú melléklet, 
c) az Önkormányzat működési költségvetését 4. számú melléklet, 
d) a működési célú pénzeszközátadásokat az 5. számú melléklet, 

tartalmazza. 
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2013. évi 

költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 65 952 ezer Ft-ban; ezen belül 
a) a felhalmozási célú kiadást 

ebből: 
- a beruházások összegét 
- a felújítások összegét 

b) a működési célú bevételeket 
c) a felhalmozási célú bevételeket 
d) a pénzmaradvány felhasználást 
e) a működési célú kiadásokat 

ebből: 
- a személyi kiadásokat 
- a munkaadókat terhelő járulé- 

kokat és a szociális hozzájárulási 
adót 
- a dologi kiadásokat 

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 
- a működési célú pénzeszközáta- 

dást 
f) a céltartalékot 
g) az általános tartalékot 

8 747 ezer Ft-ban; 
 

2 143 ezer Ft-ban; 
6 604 ezer Ft-ban; 

44 873 ezer Ft-ban;   
231 ezer Ft-ban; 

20 848 ezer Ft-ban; 
48 166 ezer Ft-ban; 

 
7 948 ezer Ft-ban; 
1 580 ezer Ft-ban 

 
 

19 500 ezer Ft-ban; 
2 304 ezer Ft-ban; 

 
16 834 ezer Ft-ban 
6 905 ezer Ft-ban; 

2 134 ezer Ft-ban 
állapítja meg.  

4. § (1) A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett 
létszáma 3 fő státusz (amelyet 3 négyórás, részmunkaidős munkavállaló tölt be). 

(2) A közfoglalkoztatottak létszáma 1 fő. 
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5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -11 809 ezer Ft. A 
költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek 
pénzmaradványát veszi igénybe. 

6. § A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a KEOP-
1.1.1/2F/09-2011-0002 azonosító számú „Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” 
elnevezésű projekt önrészének biztosítására kibocsátott 2 milliárd forint névértékű - a 
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető kötvény 
kezességvállalásából 2025. szeptember 30-ig fennálló önkormányzati kötelezettség 11 813 
338,- Ft. 

7. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a képviselő-testület dönt.  
8. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó 

nélkül számítottan 1 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz 
előzetes képviselő-testületi döntés szükséges. 

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 
 
Fertőhomok, 2013. február 13. 
 
 
 
 

Horváth Attila 
polgármester 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Fertőhomok, 2013. február 23. 
 
 
 
 
 
 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző 

 


