
Nagybörzsöny Község Önkormányzat
1/2013. (II. 13 .) 

önkormányzati rendelete 
az intézményi térítési díjakról.



Nagybörzsöny Község Önkormányzat
1/2013. (II.  .) 

önkormányzati rendelete 
az intézményi térítési díjakról.

Nagybörzsöny  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye  32. 
cikk ( 2 ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  a Szociális igazgatásról szóló 1993. évi 
III.  törvény,  valamint  a Gyermekek védelméről  szóló 1997. évi XXXI. törvény biztosított 
felhatalmazás  alapján  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  működő   intézményekben 
alkalmazandó térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

1.§.

Önkormányzati intézményekben alkalmazandó nettó térítési díjak: (Ft/nap)

nettó nyersanyag norma  nettó térítési díj

a./ óvodás gyermekek 266 269

b./ napközi ellátást igénylő gyermek 362 367

c./ menzát igénylő gyermek 255 259

d./ tízórait igénybe vevő gyermek   89 102

e./ alkalmazottak térítése ebéd 255 259
     (óvodai, konyhai dolgozók, napközis nevelők)

f./ alkalmazottak térítése  egész napos 309 314
    (óvodai, konyhai dolgozók, napközis nevelők)

g./ önkormányzati intézmények alkalmazottai 255 281

h./ vendégebéd 255 483

i./ szociális étkezők 255 386

2.§

(1) A megállapított térítési díjakat minden hónap 15-éig kell megfizetni.
(2) A megállapított díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
(3) Számlázáskor a mindenkori ÁFA törvénynek megfelelő kulcsot kell alkalmazni.

3.§.



(1) Ez a rendelet 2013. március  1. napjától lép hatályba.
(2)  A  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti   Nagybörzsöny 
Önkormányzatának 3/2012. (IV. 03.) önkormányzati rendelete. 

Nagybörzsöny, 2013. február 13.

Antal Gyuláné Csákiné Varga Gyöngyi
 polgármester jegyző

Z á r a d é k :

A rendelet 2013. február  hó  13 . napján kihirdetésre került.

Csákiné Varga Gyöngyi 
             jegyző



15% emeléssel
nettó nyersanyag norma  nettó térítési díj

régi új

a./ óvodás gyermekek 266 234 269

b./ napközi ellátást igénylő gyermek 362 319 367

c./ menzát igénylő gyermek 255 225 259

d./ tízórait igénybe vevő gyermek   89   79 102

e./ alkalmazottak térítése ebéd 255 225 259
     (óvodai, konyhai dolgozók, napközis nevelők)

f./ alkalmazottak térítése  egész napos 309 273 314
    (óvodai, konyhai dolgozók, napközis nevelők)

g./ önkormányzati intézmények alkalmazottai 255 244 281

h./ vendégebéd 255 420 483

i./ szociális étkezők 255 336 386



Nagybörzsöny Község Önkormányzat
2/2013.( II.13. )  önkormányzati rendelete

a 2013.  évi költségvetéséről



Nagybörzsöny Község Önkormányzat
2/2013.( II.13. )  önkormányzati rendelete

a 2013.  évi költségvetéséről
_______________________________________________________________

Nagybörzsöny  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §.  (4).  b)  pontja,   az 
Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 
( Áht. ) - figyelembe véve   az Áht. végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011.( XII.31.)  kormányrendeletben meghatározott előírásokat – 
továbbá  a  Magyarország  2013.  évi   költségvetéséről  szóló  2012.  évi  CCIV.  tv. 
rendelkezéseinek  figyelembevételével  a  2013.  évi  költségvetéséről  az  alábbi  rendeletet 
alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A  rendelet  hatálya  kiterjed  az  Önkormányzatra,  valamint  az  önkormányzat  költségvetési 
szervére.

2.§.

Az önkormányzat költségvetési szerve 2013. január 01 - január 31-ig az önállóan működő és 
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

3.§.

 A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 598.306 ezer forintban, 
b) bevételi főösszegét 598.306 ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4.§.

Az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetési  bevételi  előirányzatait  a  Képviselő-testület  a 
következők szerint határozza meg:

Működési bevételek 12.208 eFt
Sajátos műk.bevételek             12.540 eFt
Támogatások             29.655 eFt
Véglegesen átvett pénzeszközök       39.809 eFt
Polgm. Hivatal finanszírozás     1.788 eFt
Felhalmozási bevételek           496.075 eFt
Pénzmaradvány                                        6.231 eFt  
Bevételek összesen:           598.306 eFt         



Költségvetési kiadások

5.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési  kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők 
szerint határozza meg:
              

 Működési kiadások  84.610 eFt
 Véglegesen átadott pénzeszközök  12.251 eFt
 Pénzbeli ellátások    5.370 eFt
 Felhalmozási kiadások                        496.075 eFt  
 Kiadások összesen:            598.306 eFt

A képviselő-testület  az  önkormányzat  működési  kiadásait  kiemelt  előirányzatonként  az  1. 
számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

6.§.

(1)  Az önkormányzat  meghatározott  bevételi  és  kiadási  előirányzatait  -  részletezve  -  a  2. 
számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa 6.231 eFt.

(3) A működésre átadott pénzeszközök jelentős részét a Szobi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása részéra az oktatási, szociális és egészségügyi (hétvégi- hétközi ügyelet) 
feladatokra, a Polgármester Hivatal, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 
átadott összegek teszik ki.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

Költségvetési létszámkeret

7.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2013. január 31-ig
-   45 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
-   45 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

(2) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2013. február 01-től
-   43 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
-   43 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2013. március 01-től
-   41 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
-   41 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.



(4) Az önkormányzat intézményenkénti létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 
következők szerint  állapítja meg:   

 
          a.) Önkorm.ig.tevékenység 01.31-ig 2    fő

b.) Önkormányzati ig. tevékenység 02.01-től 4    fő
            c.) Önkormányzati ig. tevékenység 03.01-től 2    fő

d.) Polgármesteri Hivatal 01.31-ig 4    fő
d.) Polgármesteri Hivatal 02.01-től 0    fő

  e.) Háziorvosi szolgálat 1    fő  
          f.) Város és község gazd. 2    fő
          g.) Védőnői szolgálat 1    fő
    h.) Konyha 4    fő
         i.) Közfoglalkoztatás           30    fő

j.) Közművelődés 1    fő
        

(5) A polgármester főállású.

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§.

Az  önkormányzat  bevételi  és  kiadási  előirányzatait  év  közben  a  képviselő-testület 
megváltoztathatja.

9.§.

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet  módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített  állami  pénzalap  az  önkormányzat  számára  pótelőirányzatot  biztosít,  arról  a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

 (3)  A  pótelőirányzatról  a  polgármester  a  képviselő-testületet  negyedévenként  köteles 
tájékoztatni, a  képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig,  illetve 
december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

10.§.

(1) Az önkormányzat önállóan működő és  gazdálkodó költségvetési szerve   a Polgármesteri 
Hivatal  2013.  január  31-ig  saját  hatáskörben  előirányzat-módosítást  hajthat  végre.  Az 
előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester  a képviselő-testületeket 30 
napon belül  tájékoztatni  köteles.  A képviselő-testület  az önállóan működő és  gazdálkodó 
intézmény  saját  hatáskörben  végrehajtott  előirányzat-változásai  miatt  a  költségvetési 
rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – módosítja.

(2)  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  arra,  hogy  az  önkormányzat 
költségvetésében jóváhagyott előirányzatok között 150 ezer forintig előirányzat módosítást, 



átcsoportosítást hajtson végre. Ezen felüli összegű előirányzat-módosításról csak a képviselő-
testület  dönthet  a  költségvetési  rendelet-módosítás  során.  Az  előirányzat-módosításról  a 
polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

11.§.

(1)Az önkormányzati  gazdálkodás  során az év közben létrejött  hiány finanszírozási  módja 
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2)  A  hitelfelvétellel  kapcsolatos  szerződés  megkötésének  a  jogát  ha  az  a  munkabér 
biztosítását  célozza  a  képviselő-testület  a  polgármesterre  ruházza  át.  A  polgármester  a 
hitelszerződésről  annak  aláírását  követő  következő  képviselő-testületi  ülésen  köteles 
tájékoztatást adni.

(3)  Az egyéb  hitelügyletekkel  kapcsolatos  hatáskörök  kizárólagosan  a  képviselő-testületet 
illetik meg.

(4)  A  jelentkező  többletbevételek  elsősorban  a  működési  kiadásokra  használhatók  fel.  A 
képviselő-testület külön döntése alapján lehet abból jutalmat képezni és kifizetni.

Kötelezettségvállalás

12.§.

Az  önkormányzat  kiadási  előirányzatai  terhére  a  polgármester  vagy  az  általa  írásban 
felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. A kötelezettségvállalás részletes szabályait a 
pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

Beszámolási kötelezettség

13.§.

(1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési 
évet  követő negyedik  hónap utolsó  napjáig  terjeszti  a  képviselő-testület  elé.  A képviselő-
testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

(2) A beszámoló valódiságáért, határidőre történő elkészítéséért, a számviteli rendért a jegyző 
a felelős.

Illetmények, juttatások

14.§.

Az önkormányzati   köztisztviselők illetményalapjának mértékét a mindenkori  költségvetési 
törvény határozza meg, 2013. évben 38.650,-Ft.



15.§.

Az önkormányzat a  köztisztviselőknek a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. 
Tv. 151. §-ban meghatározott  juttatást  biztosítja – cafetéria juttatás - ,  melynek összege a 
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 53.§ (2) bek. szerint 2013. 
évben bruttó 200.000,-Ft/fő.

Záró rendelkezések

16.§.

(1) Ez a rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba,  rendelkezéseit  azonban 2013. január 1. 
napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagybörzsöny, 2013. február 13-án.

           Antal Gyuláné         Csákiné Varga Gyöngyi
polgármester                                                              jegyző

                                         

A rendelet kihirdetve:

Nagybörzsöny, 2013. február 13-án.

 Csákiné Varga Gyöngyi
   jegyző  




	Záró rendelkezések

