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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012 . ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított –
2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a 2012. évi költségvetésről az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat önállóan működő intézményeire terjed ki.

2.§

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés
szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek
felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 4.,
5. és 6. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2012. évi
költségvetésének
bevételeit
160.679 e Ft-ban
kiadásait
203.003 e Ft-ban
állapítja meg.
A költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a költségvetési
hiány összegét, mely
42.324 e Ft.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú bevételei:
- működési célú hitel
32.224 e Ft,
- felhalmozási célú hitel
10.100 e Ft.
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2012. évi
költségvetésének finanszírozási műveletekkel növelt
bevételi és kiadási főösszegét
ezen belül:
– a felhalmozási célú bevételt
– a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a beruházások összegét
- a felújítások összegét

203.003 ezer Ft-ban,
10.100 ezer Ft-ban,
15.219 ezer Ft-ban,
7.028 ezer Ft-ban,
2.914 ezer Ft-ban,

– a működési célú bevételt
– a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- a szociális ellátásokat
- a pénzeszköz - átadásokat
- általános tartalékot
- az egyéb kifizetéseket
– a költségvetési létszámkeretet
állapítja meg.

183.903 ezer Ft-ban,
187.784 ezer Ft-ban,
81.732 ezer Ft-ban,
22.345 ezer Ft-ban,
54.983 ezer Ft-ban,
9.464 ezer Ft-ban,
5.005 ezer Ft-ban,
400 ezer Ft-ban,
13.855 ezer Ft-ban,
37 főben

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület
dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell
benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.
I.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. sz.
melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő
intézmények bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § A Képviselő-testület 2012. évi költségvetés önállóan működő intézményenkénti
(címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi
támogatásokat a 3 sz. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési
jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 4. sz.
melléklet szerint állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) az 5. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) a 6. sz. melléklet
szerint állapítja meg.
Általános tartalék
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 400 ezer Ft összegben hagyja
jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) Atkár Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 7. sz. melléklet
tartalmazza.
Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
II.
A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A Képviselő-testület az Államháztartási törvény 34. §-a alapján felhatalmazza
a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben eljárva működési körben éves szinten 500
e Ft-ig átcsoportosítást végrehajtson.
Az átcsoportosításról a következő Képviselő-testületi ülésen beszámolási kötelezettsége
van a polgármesternek.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a
Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával
– negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek
beszámolni.
A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles
javaslatot tenni.
14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi
döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési
rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési
rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente (kivéve az I. negyedévet), a
költségvetési beszámolókat tárgyaló Képviselő-testületi ülésen dönt.
15. § Atkár Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait,
valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági
előrejelzéseket figyelembe véve – a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.
16. § Az önállóan működő intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselőtestület havi 1/13 szerinti (vagy az intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben
biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet.
17. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től
kell alkalmazni.
(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatályba lépésével hatályát
veszti.

Atkár, 2012. február 13.

Kocsis Attila
polgármester

Laczikné Dr. Barati Katalin
jegyző
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