Rendelet
Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk
Rendelet száma:
Rendelet típusa:
Rendelet címe:
Módosított rendelet azonosítója:
Rendelet tárgykódja:
Tárgykód megnevezése:
Kihirdetés dátuma:
Hatályba lépés dátuma:
Dokumentum készült:

4/2012.(II.08.)
Alap
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
1/2011.(II.14.) (hatályon kívüli), 7/2011.(IX.14.)
(hatályon kívüli)
B1
Költségvetés
2012. február 8.
2012. február 9.
2012. március 2.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Rendelet szövege
Szőce Község Önkormányzata képviselő-testületének
4/2012 (II.08. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Szőce Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének
a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 44 514 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatás,támogatásértékű bevétel
17 973 ezer Ft,
amelyből
aa)önkormányzatok költségvetési támogatás
13 024 ezer Ft
ab)helyi önkormányzattól
4 949 ezer Ft
b) közhatalmi bevétel
15 414 ezer Ft
c) intézményi működési bevétel,
30 ezer Ft
d) felhalmozási bevétel
900 ezer Ft
e) finanszírozási bevételek , belföldi hitelfelvétel
10 197 ezer Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
43 614 ezer Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
18 690 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
4 864 ezer Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
9 994 ezer Ft
ad) egyéb működési célú kiadások:
10 066 ezer Ft
amelyből:
ada) támogatásértékű működési kiadások 3 700 ezerFt
adb) működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre
1 380 ezerFt
adc) társadalom,szocpol.és egyéb juttatás 4 986 ezerFt
b) felhalmozási költségvetés
900 ezer Ft
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ba) felújítások önkormányzati ingatlanok felújítása célra : 900 ezer Ft
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzat olyan jellegű fejlesztési célt, amelynek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező
ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, nem tervez.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 10 197 ezer Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) külső finanszírozással 10 197 ezer Ft.
(3) A külső finanszírozáson belül a hiány finanszírozása működési célú hitel felvételével
történik.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet
az önkormányzat nem valósít meg.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében általános tartalék , illetve céltartalék
nem kerül tervezésre.
9. § Az önkormányzat likviditási gondjainak elhárítására a költségvetési számlát kezelő
OTP Banknál 500 ezer Ft-os folyószámla hitelkeret áll rendelkezésre.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét
44 514 ezer forintban állapítja meg.
11.§ Az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatás,támogatásértékű bevétel
17 973 ezer Ft,
amelyből
aa)önkormányzatok költségvetési támogatás
13 024 ezer Ft
ab)helyi önkormányzattól
4 949 ezer Ft
b) közhatalmi bevétel
15 414 ezer Ft
c) intézményi működési bevétel,
30 ezer Ft
d) felhalmozási bevétel
900 ezer Ft
e) finanszírozási bevételek , belföldi hitelfelvétel
10 197 ezer Ft
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12. § (1) Az önkormányzat saját 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
43 614 ezer Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
6 316 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
1 728 ezer Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
7 761 ezer Ft
ad) egyéb működési célú kiadások:
27 809 ezer Ft
amelyből:
ada) irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek
folyósított működési támogatás
17 743 ezerFt
adb) támogatásértékű működési kiadások 3 700 ezerFt
adc) működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre
1 380 ezerFt
ebből Szőcéért Egyesület támogatása 1 100 ezer Ft
add) társadalom,szocpol.és egyéb juttatás 4 986 ezerFt
b) felhalmozási költségvetés
900 ezer Ft
ba) felújítások önkormányzati ingatlanok felújítása célra : 900 ezer Ft
13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

4. A Körjegyzőség költségvetése
14.§ A Képviselő-testület a Szőce-Őrimagyarósd Községek Körjegyzőségének 2012. évi
költségvetési főösszegét 17 743 ezer forintban állapítja meg.
15. § A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
17 743 ezer Ft
16. § A Körjegyzőség 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
17 743 ezer Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
12 374 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
3 136 ezer Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
2 233 ezer Ft

17. § A képviselő-testület a Körjegyzőség 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
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5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer
forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási
művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást
adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület
hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét
elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig
jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles
tájékoztatást adni.
(5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban
felhatalmazott személy vállalhat. Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző vagy
az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
(6) A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 46.§. (3) bekezdése rendelkezésének a saját – külön – rendeletében történő
alkalmazása szempontjából a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségét
egyszáz ezer forintban határozza meg.
19. § Szőce Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt
az OTP Bank NyRt Körmendi Városi Fiókjánál vezeti.
20.§ (1) A képviselő-testület az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet 37.§ (7)
bekezdése
alapján, - tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött,
valamint az államháztartás szervezete az eszközökről és azok állományában bekövetkezett
változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben – a
költségvetési évről, december 31-i fordulónappal a könyvviteli mérlegben kimutatott
eszközöket és forrásokat ( ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is)
alátámasztó két évenkénti leltározási kötelezettséget írja elő. Az ilyen módon leltározható
eszközök köre a következő : immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi
eszközök, üzemeltetésre,koncesszióba adott eszközök, követelések, pénzeszközök, saját
tőke, tartalékok, kötelezettségek, költségvetési és költségvetésen kívüli aktív és passzív
pénzügyi elszámolások.
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(2) Kötelező a fordulónappal ( a megszűnés napjával ) a leltározást végrehajtani,
amennyiben a szerv átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében
megszűnik.

6. Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba., rendelkezéseit 2012. január
1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1/ 2011 ( II.14.) számú önkormányzati
rendelet, illetve az azt módosító 7 /2011 (IX.14.) számú rendeletek hatályukat vesztik.

Szőce, 2012. február 08.
P.H.
..................................................
Preczlik Gábor
körjegyző

......................................................
Papp Tibor
polgármester
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