Nagybakónak Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (II.08.) rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – 2011. évi
CXCV törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII. 31) Korm.
rendelet alapján, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény figyelembevételével, az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében
szereplő költségvetési szervekre.
2.§
1. Az önkormányzat költségvetési szervei:
a. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nagybakónak Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete - Nagybakónak, Tanács krt. 2
b) önállóan működő költségvetési szervek:
Idősek Klubja - Nagybakónak, Tanács krt.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagybakónak – Nagybakónak, Tanács krt. 2.
1. Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények
külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Jelen költségvetési rendelet rendelkezései a 2012-es naptári évre vonatkoznak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
83942 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
94984 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
11042 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ezen belül:
5193 e Ft működési hitel felvétellel
5849 e Ft felhalmozási hitel felvétellel
állapítja meg.
Ezen belül:

a működési célú bevételt
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
- előző évi pénzmaradvány

58646 e Ft-ban
5193 e Ft-ban
0 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat
58646 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 13046 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat
3.522 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat
18210 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 15495 e Ft-ban
- a működési célú támogatásokat
8373 e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
- előző évi pénzmaradvány

36338 e Ft-ban
5849 e Ft-ban
80 e Ft-ban

A felhalmozási célú kiadást
36338 e Ft-ban
Ebből:
- a beruházások összegét
6.160 e Ft-ban
- a felújítások összegét
27601 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások 2577 e Ft-ban
Állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2012. évi tervezett pénzmaradványa 80 ezer forint.
(3) A Képviselő testület a költségvetési hiány külső finanszírozására 5193 e Ft működési és 5849 e
Ft felhalmozási hitelfelvételt állapít meg.
I. A költségvetési bevételek
4.§
(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
II. A költségvetési Kiadások
5.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott
címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
6.§
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 33761 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- felújítások előirányzata
27601 e Ft
- beruházások előirányzata
6.160 e Ft
(2)Az önkormányzat és költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és

felhalmozási kiadásait 4. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a
hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök.
7.§
(1)A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 5849 e
Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 5.849 e
Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel, és munkabér hitel összege 5193 e Ft.
(2)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla
hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő
aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és
más rövid lejáratú hitel felvételére.
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
8.§
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatát az önkormányzat 2010.
évben ravatalozó felújításához az önrész biztosításához felvett 2.867 ezer Ft 2012 évre jutó törlesztő
részletével 1.227 e Ft-al fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott
évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9.§
A címek költségvetését feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
10.§
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 6. Számú melléklet mutatja be.
11.§
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése
(1) Az Idősek Klubja kiadási cím költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza.
IV. A költségvetési létszámkeret
12.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 4 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 1. számú
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
13.§
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
I. Általános szabályok
14.§
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
15.§
(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A
képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a
külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok
szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány
rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
16.§
(1) Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben bevételeit és kiadásait
az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
17.§
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír
vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek

lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a
képviselő-testület határozatban dönt.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési kifizetések
tekintetében 100.000,- Ft., azaz százezer forint értékhatárig rendelkezhet.
18.§
(1)Az önkormányzati képviselők 2012. évben nem vesznek fel tiszteletdíjat.
19.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és az önkormányzat intézményeiben dolgozók
étkezési hozzájárulását az alábbiak szerint szabályozza:
Étkezési utalvány esetében: 5.000,- Ft / hó / fő
Természetbeni étkeztetés esetében: 12.000,- Ft / hó / fő összeget biztosít a napi 6
órát meghaladóan foglalkoztatott dolgozóknak.
20.§
(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat felügyelete alá tartozó
intézményben az elismert tartozás állomány a kiadási előirányzat 10 %- át és a fizetési határidőt 30
nappal meghaladja.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozás állomány
elérése esetén a képviselő-testület felé a polgármester jelzi.

Záró és egyéb rendelkezések
21.§
(1)A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett
intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos
teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített
kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 2012. február 9. napján lép hatályba, de rendelkezéseit
2012. január 1-jétől kell alkalmazni
(3) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben szabályozott módon - a körjegyző gondoskodik.
Nagybakónak, 2012. február 2.
Molnár Józsefné
polgármester

Pintérné Hegedüs Szilvia
körjegyző

Ph.
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került
Nagybakónak, 2012. 02.08.

Pintérné Hegedüs Szilvia
körjegyző

