
Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012.(II.17.)

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben,  az  Államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  Törvény 
(  továbbiakban  Áht.)  23-24.  §-ában,  valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben ( továbbiakban: Ávr.) foglaltak 
alapján a 2012. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1)  A  rendelet  hatálya  kiterjed  az  Önkormányzatra,  valamint  az  önkormányzat 
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a.)  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv:  Pereszteg  Község 
Polgármesteri Hivatala
b.) önállóan működő költségvetési szerv: Általános Iskola

        Napközi Otthonos Óvoda

2. §

Az egyes bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő 
intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése

3. §

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését

262 870/E Ft bevétellel és
262 870/E Ft kiadással, ezen belül

73 377/E Ft személyi juttatás
18 759/E Ft munkaadókat terhelő járulék
74 293/E Ft dologi kiadás
  8 017/E Ft egyéb működési kiadás
80 750/E Ft felhalmozási kiadás összeggel állapítja meg.
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(2) A 29 fős létszámkeretet, ebből
iskola 14 fő
óvoda     6 fő
Polgármesteri Hiv.  6 fő
eü. szoc. ágazat  1 fő
gazdasági ágazat  2 fő hagyja jóvá.

(3) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete  -29 523/E Ft. A költségvetési hiány 
összegét a képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet, 
cél szerinti megbontását a 3.1. és a 3.2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított kiadási előirányzat kiemelt előirányzatok szerinti bontását az 1. 
számú melléklet, cél szerint megosztását a 4.1 és a 4.2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási célú kiadásokat feladatonként az 5. sz. melléklet állapítja meg.
(4) Működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. sz. melléklet
     Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételét és kiadását a  6. számú melléklet 

mutatja.
(6)  A  Polgármesteri  Hivatalnak,  mint  az  önkormányzat  költségvetési  szervének  kiemelt 

előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Napközi Otthonos Óvodának, mint az önkormányzat költségvetési szervének kiemelt 

előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet határozza meg.
(8)  Az  Általános  Iskola,  mint  az  önkormányzat  költségvetési  szervének  kiemelt 

előirányzatonként bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet mutatja be.

5. §

Az előirányzat-felhasználási  tervet a képviselő-testület  a  10. számú mellékletben foglaltak 
alapján állapítja meg.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát  3 674/E Ft összegben hagyja 
jóvá az 1. számú melléklet kiadási előirányzatainak IV. pontjában foglaltak alapján.

(2)  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy az  általános  tartalék  felett  1 
millió  Ft-os  értékhatárig  rendelkezzen,  melyről  a  soron  következő  testületi  ülésen  a 
képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

7. §

A képviselő-testület  a  felügyelete  alatt  működő  költségvetési  szerveknél  foglalkoztatottak 
éves cafetéria keretét bruttó 200 000.- Ft-ban állapítja meg.
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8. §

A képviselő-testület az oktatási-nevelési intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjakat 
külön rendeletben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §

(1) A tervezett bevételi többlet felhasználásáról – ideértve a költségvetési szerv jóváhagyott 
bevételi  előirányzatain  felüli  többletbevételt  is  –  és  a  tervezett  hiány  fedezésének 
módjáról,  továbbá  a  pénz  és  tőkepiacon  végzett  hitelműveletekről  a  képviselő-testület 
dönt.

(2)  Az  évközi  szabad  pénzeszközök  pénzintézetnél  történő  lekötéséről  a  polgármester 
rendelkezik.

10. §

(1)  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  az  önkormányzati  intézmények 
vezetőit  a  költségvetésben  előírt  bevételek  beszedésére,  és  a  jóváhagyott  kiadások 
teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek pénzellátásáról jelen rendeletben foglaltak, illetve az átruházott 
jogkörben végrehajtott átcsoportosításoknak megfelelően a jegyző gondoskodik.

(3)  A  költségvetésben  a  bevételek  elmaradása  nem  vonja  automatikusan  maga  után  a 
költségvetési  támogatás  növekedését.  A kiadási  előirányzatok,  amennyiben  a  tervezett 
bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.

11. §

(1)  Az  Önkormányzat  költségvetési  szerveinek  elemi  költségvetését  az  Áht.  28.  §  (5) 
bekezdése  szerint  a  polgármester  hagyja  jóvá,  az  önkormányzat  költségvetésének 
elfogadását követően.

(2) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatóak.
(3) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési 

szervek  bevételi  és  kiadási  előirányzatai  az  Áht.  34.  §  (1)-(2)  bekezdései  szerint 
módosíthatóak, átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása 
az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

(5) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 
43-44. §-aiban foglaltak szerint.
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12. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2012. január 1-ig visszamenő 
időben  a  költségvetést  érintő  bevételeket  és  kiadásokat  jóváhagyja,  azokat  az  éves 
költségvetés részének tekinti.

Záró rendelkezések

13. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől 
visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kifüggesztéséről a jegyző gondoskodik.
(3)  A  rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament,  és  a  Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Pereszteg, 2012. február 9.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. február 9-én 
megtartott testületi ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2012. február 17.

Zambóné Németh Ilona
jegyző

 


