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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás, valamint a 23. § (2) bekezdése, a 24. § (2)-(4) bekezdése, az
államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-a, 25. §a, 27. §-a, 28. §-a, továbbá Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. tv., valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. §
(1) bekezdése alapján a következőt rendeli el.
I. Fejezet
1. A rendelet hatálya
1. § Ez a rendelet Mány Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire
terjed ki.
II. Fejezet
Mány Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése
2. A költségvetés címrendje
2. § A Képviselő-testület a címrendet a 14. a) és a 14. b) melléklet szerint állapítja
meg.
3. A költségvetés fő számai
3. § (1) A Képviselő-testület
költségvetésének
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
c) hiányát/tartalékát
d) pénzmaradványát

Mány

Község

Önkormányzata

2012.

évi

283.530 eFt,
283.530 eFt,
+ 5.200 eFt,
+ 9.712 eFt

összegben állapítja meg.
(2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási
előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg:
a) személyi juttatások
101.688 eFt,
b) munkaadókat terhelő járulékok
27.768 eFt,
c) dologi kiadások
54.069 eFt,
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d) speciális célú támogatás
e) egyéb működési célú kiadások

19.791 eFt,
61.327 eFt.

(3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási
előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg:
a) beruházások
b) felújítások
c) egyéb felhalmozási célú kiadások

8.005 eFt,
254 eFt,
10.638 eFt.

4. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti
megbontását az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételi előirányzatai közötti megoszlást a 6. melléklet szerint határozza meg.
6. § A 4. §-ban által meghatározott bevételek közül az intézményi tevékenységi és
működési bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A tervezett feladatok megvalósítása érdekében az elfogadott kiadási
előirányzat alapján a Képviselő-testület 5.000 eFt feltöltődő működési hitel
rendelkezésre állását határozza el.
(2) A rendelkezésre álló hitelt a Képviselő-testület betervezi és jóváhagyja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt havonta feltölti.
8. § (1) A 2008-ban, útfelújításra felvett, fejlesztési hitel tőke és kamat-törlesztő
részletei az érvényes hitelszerződés alapján kerülnek tervezésre és végrehajtásra.
(2) A 2010-ben felvett működési hitel tőke és kamat-törlesztő részletei az érvényes
hitelszerződés alapján kerülnek tervezésre és végrehajtásra.
5. Az önkormányzat kiadásai
9. § A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási
főösszeg kiemelt irányzatonkénti megbontását a 1. melléklet szerint határozza meg.
10. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú
kiadások önállóan működő költségvetési szervek szerinti megoszlását az 1. és a 6.
melléklet szerinti összegben állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat
célonként és feladatonként, a 2. és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 10.
melléklet szerint hagyja jóvá.
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13. § A 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - az
4. melléklet tartalmazza.
6. Általános és céltartalék
14. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 5.200
eFt összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények,
valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott
keretek között, a polgármesterre ruházza át.
7. Létszámkeret
15. § (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata 2012. évi létszámkeretét
az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja
jóvá.
III. Fejezet
A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. Az intézményre vonatkozó végrehajtási szabályok
16. § (1) Az intézmény saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok között –
átcsoportosítást nem hajthat végre, és azokat nem lépheti túl. A kiemelt költségvetési
előirányzatok túllépése esetén az intézmény vezetője köteles igazolni a túllépés
szükségszerűségét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani.
(2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény a feladat
meghatározása nélkül, önkormányzaton kívülről átvett pénzeszközök terhére, a
rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladatokat elvégezhesse.
(3) A Képviselő-testület az évközben jelentkező költségvetési kiadási pótelőirányzat
igények kérelmeit csak abban az estben fogadja el, ha a beterjesztő egyidejűleg annak
forrását is biztosítani tudja.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett valamennyi
beszerzésre irányuló éves előirányzat felhasználását az előirányzat felhasználási terv
alapján engedélyezi, a 9. melléklet alapján.
(5) Az intézmény pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre tervezhető
készpénzes kiadásokra előzetes kötelezettségvállalási bizonylatot kell kitölteni. A
váratlan kiadásokra a készpénzellátmány 30 eFt lesz. Az intézmény az általa
teljesített kiadások bizonylataival köteles elszámolni.
9. Egyéb végrehajtási szabályok
17. § (1) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2012. évben 5
eFt-ban állapítja meg.
(2) Az 1 eFt alatti kintlévőségek egy összegben leírhatóak 2012. január 1-jétől.
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18. § Az önkormányzat saját bevételeinek éves módosított előirányzatát meghaladó,
pénzügyileg rendezett többletét az általános tartalékba kell helyezni.
19. § A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra
kötelezettséget vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat
alapján lehet.
10. A képviselők és tisztségviselők javadalmazása
20. § (1) A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg:
a) Képviselő
b) Alpolgármester
c) Bizottsági elnök
d) Külső bizottsági tag

50 000 Ft,
50 000 Ft,
50 000 Ft,
10 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármester járandóságait az alábbiak szerint állapítja
meg 2012. január 1-jétől:
a) Illetmény:
430.000 Ft,
b) Költségtérítés (alapilletmény 16%-a) 69.000 Ft / hó.
(3) A Képviselő-testület a polgármester cafeteria-juttatásának éves
keretösszegét az alapilletmény ötszörösében, 200.000 Ft-ban állapítja meg.

bruttó

11. A köztisztviselők javadalmazása
21. § (1) A Képviselő-testület által 2011. évben meghatározott helyi illetményalap
40.000,- Ft.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői és közalkalmazotti béren kívüli juttatások
éves keretösszegét a költségvetésben betervezett személyi juttatások alapján hagyja
jóvá.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
23. § A rendelet rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

