Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (III. 12.) rendelete,
az Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése
alapján, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
Jelen rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési
szervére.
2.§.
(1) A Képviselő-testület az alábbi címrendet állapítja meg:
a) A Falugondnoki Szolgálat bevétele és kiadása önálló címet alkot.
b) A körjegyzőség bevétele és kiadása önálló címet alkot.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a)
bevételi főösszegét 98.123 e Ft-ban
b)
kiadási főösszegét
98.123 e Ft-ban
állapítja meg, ezen rendelet 1. számú mellékletében rögzített forrás, illetve előirányzatok
szerinti bontással, valamint a 2. számú mellékletben felsorolt kiadásokkal.
(2) Az Önkormányzat 2012. évi céltartaléka 32.689 e Ft, mely az év során a még be nem adott
pályázatok saját erőforrásaként kerül felhasználásra a Képviselő-testület döntése alapján.
4.§
Az Önkormányzat, a 3.§ (1) bekezdésében rögzített bevételi főösszegéből az önkormányzati
kiadások 2. számú mellékletében meghatározott szakfeladatonkénti felosztása szerinti
részletezésben, a 3. számú. melléklet, míg a felújítási és felhalmozási kiadásokat az 4. számú
melléklet tartalmazza.
5.§
A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben állapítja meg az alábbiak
szerint:
1 fő főfoglalkozású polgármester
1 fő falugondnok
1 fő részfoglalkozású fizikai dolgozó hivatalsegéd.
6.§.
(1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjában előírt mérlegbemutatási kötelezettséggel
kapcsolatosan, a Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2011. évben
költségvetési hiánya, önkormányzati adóssága, hitelfelvétele nem volt.
(2) Az önkormányzat 2011. december 31-i készpénz állományáról szóló kimutatást, az 5.
számú melléklet tartalmazza. A tervezett helyi adóbevételek alakulását az 6. számú melléklet
tartalmazza. Az önkormányzat felé tartozók kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
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(3) Az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet
tartalmazza, a likviditási tervet pedig a 9. számú melléklet mutatja be.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait,
valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. sz.
melléklet tartalmazza.
7.§.
A Képviselő-testület, a 2012. évi illetményalapot, 38.650,- forintban állapítja meg.
Az Önkormányzat költségvetése
8.§.
(1) A Képviselő-testület, az Önkormányzat működési kiadásainak főösszegét 68.001 e Ft-ban
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadások keretében
a) a személyi jellegű kiadások
5.462 e Ft
b) az összes járulék ( TB. Munkaad. Eü.)
1.162 e Ft
c) dologi kiadások
11.404 e Ft
d) egyéb kiadások (költségtérítés, utalvány stb.)
-e Ft
e) működési pénzeszköz átadás
990 e Ft
f) felhalmozási célú pénzeszköz átadás
16.294 e Ft
g) pénzforgalom nélküli kiadások
32.689 e Ft
összegben állapítja meg.
A Falugondnoki Szolgálat költségvetése
9.§
(1) A Képviselő-testület a Falugondnoki Szolgálat működési kiadásainak főösszegét 3.274 e
Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadások keretében
a) -a személyi jellegű kiadások
1.677 e Ft
b) -az összes járulék (TB. Munkaad. Eü.)
347 e Ft
c) -Dologi kiadások
1.250 e Ft
összegben állapítja meg.
A Körjegyzőség költségvetése
10.§
(1) A Képviselő-testület, a Körjegyzőség működési bevételeinek és kiadásainak főösszegét
20.047 e Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési bevételek keretében
a) normatív állami támogatás
b) működési célú pénzeszköz átvétel (Pécselytől)
c) működési célú pénzeszköz átvétel (Balatonszőlőstől)
d) egyéb bevétel
e) pénzmaradvány
összegben állapítja meg.
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5.118. e Ft
7.652 e Ft
7.652 e Ft
1.075 e Ft
550 e Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadások keretében
a) -személyi jellegű kiadások
16.679 e Ft
b) -az összes járulék( TB.Madói, Eü)
3.704 e Ft
c) -dologi kiadások
1.664 e Ft
d) -pénzforgalom néküli kiadások
- e Ft
összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11.§.
Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatók.
12.§.
(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 tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de
legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal
dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület, a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, a részelőirányzatoktól
előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
13.§
A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között
átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
14.§
(1) A Képviselő-testület, a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
maximum 100 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át, és a költségvetés szakfeladatain
belül az egyes előirányzatok között előirányzat módosítási jogkört gyakorolhat az eredeti
előirányzat túllépése nélkül.
(2) A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles tájékoztatni a
módosításokról.
15.§
Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, módosíthatja egyes kiemelt, ezen
belül részelőirányzatait.
16.§.
(1) Az önkormányzat gazdálkodása során, az év közben létrejött hiány finanszírozási módja, a
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
17.§
(1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Értékpapír vásárlás esetén, a költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület
dönt. Pénzintézeti lekötés esetén, értékhatár nélkül a hasznosítási szerződés megkötését a
Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
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Záró rendelkezések
18.§
Jelen rendelet 2012. március 12. napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2012. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Mórocz László
polgármester

Jurics Tamás
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. március12.

Jurics Tamás
körjegyző
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