Szajla Községi Önkormányzat
Képviselı-testületének
14/2012.(IX.21.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A képviselı-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1)
bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31. Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottság véleményének kikérésével a
következıket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„ 1.§ A 2012. I. félévi költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi fıösszegét 81 436 ezer forintban,
b) költségvetési kiadási fıösszegét 98 471 ezer forintban,
c) költségvetési egyenlegét
17 035 ezer forint hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány összegébıl 8 708 ezer forint a mőködési hiány, 8 327 ezer forint a
felhalmozási hiány.
(3) A Képviselı-testület a költségvetési hiány belsı finanszírozása a 17 035 ezer forint elızı
évi pénzmaradvány igénybevételét határozza meg. A pénzmaradványból mőködési célú belsı
finanszírozásra 3 329 ezer forintot, felhalmozási célú belsı finanszírozásra 5 327 ezer
forintot, tartalékok képzésére 8 379 ezer forintot állapít meg.

2.§ A Költségvetési rendelet 2.§-a helyébe a következı rendelkezés
„2.§ A 2012. I. félévi költségvetés bevételei és kiadásai elıirányzat csoportonként
(1) Képviselı-testület a bevételei és kiadásait elıirányzat csoportonként a következık szerint
állapítja meg:
a) Bevételek
aa) Intézményi mőködési bevételek
4 121 ezer forint
ab) Önkormányzat sajátos mőködési bevételei
24 712 ezer forint
ac) Támogatások, kiegészítések
47 542 ezer forint
ad) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevételei
0 ezer forint
ae) Véglegesen átvett pénzeszközök
5 061 ezer forint
af) Kölcsön visszatérülése
0 ezer forint
Bevételek összesen
81 436 ezer forint

b) Kiadások
ba) Mőködési célú kiadások
bb) Fehalmozási és tıke jellegő kiadások
bc) Tartalékok
bd) Egyéb kiadások
be) Kölcsön
Kiadások összesen
c) Az önkormányzat éves létszám elıirányzata
ca) éves létszám elıirányzat
cb) közfoglalkoztatottal létszáma
Létszám összesen

65 122 ezer forint
24 970 ezer forint
8 379 ezer forint
0 ezer forint
0 ezer forint
98 471 ezer forint

5 fı
5 fı
10 fı

(2) A képviselı-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevétele pótlására
szolgáló általános tartalék összegét az (1) bekezdés bc) alpontjában elfogadott elıirányzatból
4 891 ezer forintban, a céltartalék összegét 488 ezer forintban határozza meg.
A felhalmozási célú többletigényekre, valamint felhalmozási célú pályázatok önrészére a
felhalmozási tartalék összegét 3 000 ezer forintban határozza meg.
(3) A költségvetési bevételeket kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban az
1. melléklet, a költségvetési kiadásokat kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban a
2. melléklet szerint fogadja el a Képviselı-testület.
(4) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően a 2/1.
és 2/2 melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület.
(5) Az önkormányzati szintő beruházási, felújítási elıirányzatot beruházásonként,
felújításonként a 4.melléklet szerint fogadja a Képviselı-testület.
(3) Az önkormányzati mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait
tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási
mőveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, közgazdasági tagolásban és az
éves létszám elıirányzatát a 3. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok tervezett kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el.

3.§ A rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.

Szajla, 2012. szeptember 20.

Vincze Imréné
polgármester

Sánta Miklósné
körjegyzı

Záradék: A rendeletet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-a alapján
hirdetıtáblán való kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2012. szeptember 21-én.

Vígh Lászlóné
aljegyzı

