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MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2012. (III.06.) számú
rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV tv. 91.§. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. (a továbbiakban: ÁHT.) 23. §-ának felhatalmazása alapján, figyelemmel a Magyar
Köztársaság 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire, az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I. rész
A rendelet hatálya és a címrend megállapítása
1. §
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, önkormányzatra terjed ki.
2. §
(1) Az ÁHT 67. § (1) és 3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés
szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat alá tartozó szakfeladatok együttesen alkotnak egy címet.
II. rész
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a.)
b.)

20.907 e Ft költségvetési bevétellel
20.907 e Ft költségvetési kiadással
1.693 e Ft költségvetési hiánnyal
1.893 e Ft –ebből működési
200 e Ft felhalmozási többlet

állapítja meg.
Az önkormányzat 2012. évi bevételei
4. §
(1) A 3. §. a bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.
számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását a 2.1. és 2.2 számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok és címrend
szerinti bontásban a 3/1. számú mellékelt tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak
szerint csoportosítja.
Bevételek
- Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Intézményi működési bevételek
- Támogatások, hozzájárulások
- Közhatalmi bevételek
- Támogatásértékű bevételek
- Átvett pénzeszközök
- Felhalmozási bevételek
- Kölcsönök
- Pénzforgalom nélküli bevételek
- Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
Az önkormányzat 2012. évi kiadásai
5. §
(1) A Képviselő-testület 3. §. b bekezdésében megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti
részletezését a 1. számú melléklet 2. számú táblázata tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési kiadásait a felhasználás alapján az alábbiak
szerint csoportosítja.
Kiadások
-

Működési költségvetési kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadások
Kölcsönök
Tartalékok
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

(2) A Képvisel- testület a 2012. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok és címrend
szerint az 3/2, 3/3, 3/4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait felhasználási
helyenként a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 8. számú melléklet szerint
állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 3 éves gördülő tervének bevételei és kiadásainak
mérlegszerű bemutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által megállapított közvetett támogatásokat
tartalmazó kimutatást a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.
Előirányzat felhasználás
6. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2012. évben biztosított pénzeszköz átadások
jogcímei és címzettjei kimutatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
az előirányzat- felhasználási ütemtervet havi bontásban a 7. számú melléklet szerint állapítja
meg.
(3) Az önkormányzati feladatellátás során keletkező átmeneti forráshiány pótlására a 12.
számú mellékletben meghatározott keretösszeg szolgál.

Tartalékképzés
7. §
2012. évben az önkormányzat 502 e Ft céltartalékot képez.
8. §
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei
A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 9. számú
mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
III. rész
9. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
A tervezett hiány finanszírozása rövid lejáratú hitellel történik.
(2) A hitelművelettel kapcsolatos hatáskör gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.

(3.) A költségvetési rendeletet félévente módosítani kell a pótelőirányzatok, illetve a helyi
előirányzat módosítások beépítésével.
(4) Az év közben szükségessé váló előirányzat módosításáról, amennyiben az testületi
hatáskör, a Képviselő-testület esetenként határozattal dönt.
(5) Az évközi helyi adókból és az alaptevékenységgel összefüggésben keletkező
többletbevételt az önkormányzati feladatok ellátására kell fordítani, illetve a tartalék
előirányzatot kell növelni.
10. §
(1) Az önkormányzat az elfogadott költségvetetéséről az államháztartás mérlegrendszerének
megfelelően tájékoztatja a Kormányt.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
(3) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15ig, a háromnegyed éves helyzetéről és a következő évre szóló költségvetési koncepcióhoz
kapcsolódó előterjesztést november 30-ig köteles a képviselő-testület elé terjeszteni.
11. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott
szervezeteket támogatja.
(2) A működési célú pénzeszközátadásokról az érintett szervezettekkel megállapodást köt.
(3) A pénzeszköz felhasználásáról a támogatásban részesített szervezetnek a kapott
támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb 2012. december
31-ig az önkormányzat hivatala részére köteles eljuttatni.

12. §
(1) Önkormányzati beruházás, nagyobb beszerzés, felújítás az átmeneti gazdálkodás
időszakában kizárólag a képviselő-testület külön, eseti döntése alapján indítható, végezhető,
ha a beszerzés, beruházás, felújítás indításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
(2) Folyamatban lévő beruházás, beszerzés, felújítás esetén kötelezettségvállalásra és
pénzügyi teljesítésre kizárólag a képviselő-testület külön, eseti döntésének megfelelően
kerülhet sor, a testület által engedélyezett összegnek megfelelő határig abban az esetben, ha a
teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

IV. rész
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
13. §
(1) A 2013. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetését megillető
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszedett bevételeket, valamint a
teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
(3) Az átmeneti gazdálkodás szabályait a költségvetési év első napjától (január 1.-től) a
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának (kihirdetésének és
hatálybalépésének) napjáig kell alkalmazni (továbbiakban ezen időszak: átmeneti gazdálkodás
időszaka).
(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a képviselő-testület döntései alapján lehet
eltérni.

V. rész
Záró rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Mérges, 2012. március 6.

Horváth Viktorné
körjegyző

Balázs Vince
polgármester

A rendelet kihirdetése 2012. március 6. 11.00 órakor megtörtént.
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körjegyző

