Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (II. 15. ) önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1)
bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló CXCV.
törvény 23.§.(1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva a 2012. évi
költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja meg:

A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a körjegyzőségre és az önkormányzatra vonatkozó
szakfeladatokra terjed ki.
2.§.
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A körjegyzőség önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások 2. számú
melléklet szerinti felsorolásban – külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§.
(1) 1 A képviselő-testület Hidegség község önkormányzatának 2012. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 72.723 ezer Ft-ban, ezen belül
- a felhalmozási célú bevételt
24.723 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást
29.811 ezer Ft-ban
ebből:
a felújítások összegét
16.891 ezer Ft-ban
a beruházások összegét
8.688 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú tartalékot
2.032 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kölcsön törlesztést
2.200 ezer Ft-ban
- a működési célú bevételeket
48.000 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat
42.912 ezer Ft-ban
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ebből:
a személyi jellegű kiadásokat
a munkaadókat terhelő járulékot
a dologi jellegű kiadásokat
az egyéb folyó kiadásokat
a működési célú pénzeszköz átadás
a támogatások
a tartalékot

4.469 ezer Ft-ban
1.108 ezer Ft-ban
10.857 ezer Ft-ban
1.769 ezer Ft-ban
22.461 ezer Ft-ban
1748 ezer Ft-ban
500 ezer Ft-ban

- a költségvetési létszámkeretet 5 főben, önkormányzat 1fő, körjegyzőség 4 fő létszámmal
(ebből 3 fő teljes foglalkoztatású) állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervénél főállású dolgozók
részére éves cafeteria keretet biztosít, melynek összege 200 e Ft/ fő a 2012. évre.

(3)

A képviselő-testület

a) a bevételi főösszeget címenkénti bontásban az 1. számú,
b) a működési és fenntartási kiadásokat címenként a 2. számú,
c) a felújítási előirányzatokat célonként a 3. számú,
d) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4. számú,
e) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait az 5. számú,
f) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 6. számú,
g) a 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. számú,
h) a 2012. évi költségvetés bevételeit összesen a 8. számú,
i) a 2012. évi költségvetés kiadásait összesen a 9. számú
j) az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves kihatását(hitel) a 10. számú,
k) a közvetett támogatásokat (adómentesség és adókedvezményeket) a 11. számú,
l) Hidegség-Fertőboz Körjegyzősége bevételeit és kiadásait a 12.-13. számú melléklet szerint
állapítja meg.

Tartalék
4.§. 2
A képviselő-testület a működési célú tartalékot 500 ezer Ft-ban, a felhalmozási célú tartalékot
2.032 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai
5.§.
(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
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(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

6.§.
A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződések megkötésének joga képviselő-testületet illeti
meg.

8.§.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A költségvetési többlet
felhasználásáról az Áht. rendelkezései szerinti kivételekkel a képviselő-testület dönt.

9.§.
Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi
előírások alapján a Körjegyzőség Hivatala látja el.

Záró rendelkezések
10.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell
alkalmazni.
Kovács István
polgármester

Percze Szilvia
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 15-én

Percze Szilvia
körjegyző

