Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (II. 27.) rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés
1. §
Sáregres Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel
illetve önállóan működő költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése
2. §
Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban képviselő-testület) az
önkormányzat 2012. évi költségvetése bevételeinek főösszegét 98.974 ezer Ft-ban,
kiadásainak főösszegét 98.974 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. §
(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi kiemelt előirányzatait az 1. számú
melléklet, a bevételi előirányzatok tagolását 5. számú melléklet tartalmazza..

(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok
szerint került tervezésre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

közhatalmi bevétel
intézményi működési bevétel
önkormányzat sajátos működési bevételei
önkormányzat költségvetési támogatása
működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
felhalmozási bevétel
működési felhalmozási célú átvett pénzeszközök
kölcsönök
előző évi pénzmaradvány igénybevétele

30 ezer Ft
634 ezer Ft
37.066 ezer Ft
31.188 ezer Ft
24.056 ezer Ft
500 ezer Ft
0 ezer Ft
288 ezer Ft
5.212 ezer Ft
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4. A költségvetési kiadások
4. §
(1) Az önkormányzat a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait, valamint a működési és
felhalmozási költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak
szerint határozza meg:
A kiadási előirányzatok csoportjai:
* működési költségvetés,
* felhalmozási költségvetés,
* kölcsön előirányzat,
A működési költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai: 89.630 ezer Ft.
a) személyi jellegű kiadások:
b) munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó
c) dologi jellegű kiadások:
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) egyéb működési célú kiadás

22.325 ezer Ft
5.678 ezer Ft
20.186 ezer Ft
0 ezer Ft
41.441 ezer Ft

A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzatonként a 2. számú melléklet és a
személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót a dologi
és egyéb folyó kiadásokat, egyéb működési célú kiadásokat, beruházási – felújítási
kiadásokat, és egyéb felhalmozási kiadásokat, támogatási kölcsönöket tartalmazza.
Az önkormányzat felhalmozási, költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai
összesen: 6.931 ezer Ft
a)
b)
c)
d)
e)
f)

intézményi beruházások
felújítások
kormányzati beruházások
lakástámogatás,
lakásépítés
egyéb felhalmozási kiadások

2.005 ezer Ft
2.926 ezer Ft
0 ezer Ft
0 ezer Ft
0 ezer Ft
2.000 ezer Ft

Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a 3.
számú melléklet tartalmazza.
Kölcsön előirányzat: 0 ezer Ft
5. §

Az önkormányzat költségvetésében a tartalék tervezett összege: 2413 ezer Ft
Ebből az általános tartalék tervezett összege: 301 ezer Ft, mely az előre nem tervezett
kiadások fedezetére szolgál.
Céltartalék tervezett összege 2.112 ezer Ft ,mely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére fordítható.
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A költségvetés egyenlege: 5.212 ezer Ft hiány.
Az önkormányzat a 2012. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással, mégpedig az
előző évek pénzmaradványának igénybevételével történik.

6. §
Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek
megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 évi XXCIV. törvény 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
7. §
Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai, valamint közvetett támogatásai
nincsenek.

9. §
Európai Uniós projekt megvalósítását az Önkormányzat 2012. évben nem tervezi.

5. Költségvetési létszámkeret
10. §
A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 21 fő főben állapítja meg a
8. számú mellékletben feltüntetettek szerint.
A közfoglalkoztatottak éves létszáma, előirányzata: 18 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben
megváltoztathatók.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja hitel felvétele.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök
kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben létrejött jóváhagyott bevételi
előirányzaton felüli többletbevételt szabadon használhatja fel.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet
felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal
egyidejűleg történő- képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
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(7) A (4) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítását (értékpapírok
vásárlása tekintetében) 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester
hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatja.

7. Záró rendelkezések
12. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától
kell alkalmazni.

Sáregres, 2012. február 24.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyző

Kihirdetve: 2012. február 27.

Dr. Kardos Tamás
körjegyző

