Sáregres Község
Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2013. (V. 02.) számú
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – az 1/2012.(II. 27.) számú rendelet módosításáról a
következıket rendeli el:
1.§ A 1/2012.(II. 27.) számú rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
2. § Sáregres község Önkormányzat képviselı-testülete (továbbiakban képviselı-testület) az
önkormányzat 2012. évi költségvetése bevételinek fıösszegét 127.975 ezer forintban
kiadásainak fıösszegét 127.975 ezer forintban állapítja meg.
2.§ A 1/2012.(II. 27.) számú rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
3.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi kiemelt elıirányzatait az 1. számú
melléklet, a bevételi elıirányzatok tagolását 5. számú melléklet tartalmazza..
(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei az alábbi kiemelt elıirányzatok
szerint került tervezésre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

közhatalmi bevétel
intézményi mőködési bevétel
önkormányzat sajátos mőködési bevételei
önkormányzat költségvetési támogatása
mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel
felhalmozási bevétel
mőködési felhalmozási célú átvett pénzeszközök
kölcsönök
elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

30 ezer Ft
1865 ezer Ft
40.069 ezer Ft
31.107 ezer Ft
28.795 ezer Ft
500 ezer Ft
0 ezer Ft
288 ezer Ft
25.321 ezer Ft

3.§ A 1/2012.(II. 27.) számú rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
4. § (1) Az önkormányzat a kiadási elıirányzatok elıirányzat csoportjait, valamint a
mőködési és felhalmozási költségvetés kiemelt kiadási elıirányzatait a képviselı-testület az
alábbiak szerint határozza meg:
A kiadási elıirányzatok csoportjai:
* mőködési költségvetés,
* felhalmozási költségvetés,
* kölcsön elıirányzat,
A mőködési költségvetés kiemelt kiadási elıirányzatai: 96.392 ezer Ft.
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a) személyi jellegő kiadások:
b) munkaadókat terhelı járulékok
és szociális hozzájárulási adó
c) dologi jellegő kiadások:
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) egyéb mőködési célú kiadás

25.422 ezer Ft
4.513 ezer Ft
25.441 ezer Ft
0 ezer Ft
41.016 ezer Ft

A képviselı-testület az önkormányzat kiadásait elıirányzatonként a 2. számú melléklet és a
személyi juttatásokat és munkaadót terhelı járulékokat és szociális hozzájárulási adót a dologi
és egyéb folyó kiadásokat, egyéb mőködési célú kiadásokat, beruházási – felújítási
kiadásokat, és egyéb felhalmozási kiadásokat, támogatási kölcsönöket tartalmazza.
Az önkormányzat felhalmozási, költségvetés kiemelt kiadási elıirányzatai
összesen: 14.695 ezer Ft
a) intézményi beruházások
2.836 ezer Ft
b) felújítások
10.646 ezer Ft
c) kormányzati beruházások
0 ezer Ft
d) lakástámogatás,
0 ezer Ft
e) lakásépítés
0 ezer Ft
f) egyéb felhalmozási kiadások
1.213 ezer Ft
Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a 3.
számú melléklet tartalmazza.
Kölcsön elıirányzat: 0 ezer Ft
4.§ A 1/2012.(II. 27.) számú rendelet 5. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
5. § Az önkormányzat költségvetésében a tartalék tervezett összege:16.888 ezer Ft
Ebbıl az általános tartalék tervezett összege: 16.888 ezer Ft, mely az elıre nem tervezett
kiadások fedezetére szolgál.
A költségvetés egyenlege: 25.321 ezer Ft hiány.
Az önkormányzat a 2012. évi hiányának finanszírozása belsı finanszírozással, mégpedig az
elızı évek pénzmaradványának igénybevételével történik.
13.§. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Sáregres, 2013. április 29.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
jegyzı

A rendelet kihirdetve:

Sáregres, 2013. május 2.
Dr. Kardos Tamás
jegyzı
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