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1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3)
bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Izsófalva Nagyközségi
Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületére, annak
bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését, költségvetési
egyenlegének összegét:
223 534 E Ft Költségvetési bevétellel
274 866 E Ft Költségvetési kiadással
51 332 E Ft Költségvetési hiánnyal
állapítja meg. A költségvetési hiány 51 332 E Ft működési és 0 Ft felhalmozási hiányból áll.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása
szükséges.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján
hagyja jóvá.
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3. A költségvetés részletezése
3. §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8.
melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.
4. §
(1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza
meg.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 13. mellékletek
szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett
létszámát 23 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a
képviselő-testület.

4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
5. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja
meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi
juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható
forrás szolgálhat.
(4) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a
felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását,
értékpapír értékesítését rendelheti el.
(5) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához
szükséges igénybejelentést.
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5. Az előirányzatok módosítása
6. §
(1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi
juttatások terhére növelhető.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban
foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
6. A gazdálkodás szabályai
7. §
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.
(3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(5) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőrzési társulás útján
gondoskodik.
7. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fodor Albert sk
polgármester

dr. Szécsi Ottó sk
jegyző

A kihirdetés napja: 2012. február 15.
dr. Szécsi Ottó sk.
jegyző
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