
Öttömös Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 1/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

Egységes szerkezetben a 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításaival 

 

Öttömös Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése 

alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.  

 

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése 

 

 

2. §
1
 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költség-

vetési kiadási és bevételi főösszegét 132 618  ezer forintban állapítja meg. 

 

3. §
2
 Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) az önkormányzat költségvetési támogatása         31 245 e Ft 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel          6 065 e Ft, 

     amelyből 

     ba) elkülönített állami pénzalapból,              2 931 e Ft 

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,              1 334 e Ft 

     bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

     származó pénzeszközből,              1 800 e Ft 

      

c) közhatalmi bevétel                50 e Ft 

d) intézményi működési bevétel,         19 000 e Ft 

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz           1 510 e Ft 

f) helyi adók         16 420 e Ft 

g) likviditási célú hitelfelvétel         29 465 e Ft 

h) átengedett központi adók       28 863  e Ft 

 

4. § (1)
3
 Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés 119 275 e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások:  33 639 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:    8 288 e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások:  48 242 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  21 015 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások:   8 091 e Ft 
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     b) felhalmozási költségvetés            2 074 e Ft 

      ba) intézményi beruházások,       878 e Ft 

      bb) egyéb felhalmozási kiadások     1 196 e Ft 

 

c) kölcsönök         11 269 e Ft 

 

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű 

ellátásai: 

a) időskorúak járadéka       445 e Ft 

b) Bursa Hungarica felsőoktatási  ösztöndíj pályázat   100 e Ft 

c) Normatív lakásfenntartási támogatás             6 000 e Ft 

d) Ápolási díj normatív alapon              5 381 e Ft 

e) Tartósan munkanélküliek rendszeres  szociális segélye        1 488 e Ft 

f) Foglakoztatást helyettesítő támogatás             6 840 e Ft 

g) Átmeneti segély       200 e Ft 

h) Szülési segély        128 e Ft 

i) Temetési segély        258 e Ft 

j) Köztemetés        150 e Ft 

k) Közgyógyellátás        25 e Ft  

 

5. §
4
 (1) A költségvetés egyenlege 29 465 e Ft hiány. 

 

(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik 

b) külső finanszírozással 29 465 e Ft. 

 

 (3) A külső finanszírozáson belül  

a) hitel, kölcsön felvétele         29 465 e Ft 

      aa) működési célú           29 465 e Ft 

 

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nél-

küli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő. 

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő. 

 

(3)  A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti 

megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(4)  Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervet a 2. számú melléklet alapján hagy-

ja jóvá.  

 

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással programot, projektet nem valósít 

meg. 2012. évben. 

 

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 

 

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösz-

szegét 33 869 ezer forintban állapítja meg. 

9. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 
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a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás         33 819 e Ft 

b) közhatalmi bevétel                50 e Ft 

 

10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatati az alábbiakban meghatá-

rozott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés         33 869 e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások:             20 239 e Ft  

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:              5 178 e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások:              8 152 e Ft 

 

11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – 

a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. 

 

4. Az önkormányzat saját költségvetése 

 

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösz-

szegét  96 675 ezer forintban állapítja meg. 

 

14. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) az önkormányzat költségvetési támogatása         31 245 e Ft 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel          6 065 e Ft, 

     amelyből 

     ba) elkülönített állami pénzalapból,              2 931 e Ft 

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,              1 334 e Ft 

     bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

     származó pénzeszközből,              1 800 e Ft 

c) intézményi működési bevétel,            19 000 e Ft 

d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz           1 510 e Ft 

e)helyi adók         16 420 e Ft 

f) kölcsön         26 554 e Ft 

g) átengedett központi adók       28 863  e Ft 

 

13. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatáro-

zott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés:         85 406 e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások:            13 400 e Ft,  

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:                3 110e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások:             40 090 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:             21 015 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások:               7 791 e Ft 

c) kölcsönök                  11 269 e Ft 

 

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – 

a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő. 

 



(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő. 

 

5. Egyéb rendelkezések 

 

15. § Az önkormányzat a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény   

3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet  a 2012. évre nem tervez. 

 

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, 

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig 

terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörtén-

tét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

 

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatáskö-

re. 

 

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhe-

lyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. 

 

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a 

polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

 

17. § A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonat-

kozásában az alábbiakat határozza meg 

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,  

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

18. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 01. 

napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Öttömös, 2012. február hó 16 nap 

 

P.H. 

 .........................................................   .........................................................  

 jegyző  polgármester 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Kelt: Öttömös, 2012. február hó 16. nap 

 

P.H. 

  .......................................................  

 jegyző 


