Borsodszirák községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2012.(II.10.) számú R e n d e l e t e
A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 23.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 1.§ (6) bekezdés és a 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
módosított 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 15.§ (3) a) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Szociális, Egészségügyi
Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
(1)

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és a helyi önkormányzat
által irányított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Általános
Művelődési Központra terjed ki.

(2)

A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. melléklet alapján,
b) gazdálkodási besorolása szerint a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a 9. melléklet és
c) az Általános Művelődési Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv
költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 10. melléklet, szakfeladatonkénti
bontásban a 11. és 12. melléklet szerint.
A költségvetés bevételi és kiadásai
2.§

(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi költségvetését
359.686 e Ft bevétellel
382.386 e Ft kiadással
22.700 e Ft működési forráshiánnyal állapítja meg.

(2)

Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások
jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.

(3)

Az Önkormányzat a forráshiányt működési hitel (likvidhitel) felvételével kívánja
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fedezni.
3.§
Az önkormányzat által nyújtott hitel (kölcsön) állományáról lejárat szerint
bontásban készült kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.
4.§
Borsodszirák Községi Önkormányzatának hitelállományát lejárat szerinti bontásban az
5. melléklet tartalmazza.
5.§
A működési és felhalmozási célú és összesített bevételi és kiadási előirányzatokat –
tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. számú mellékletek tartalmazzák.
6.§
(1)

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves
bontásban a 7.számú melléklet szerint fogadja el, azzal, hogy a későbbi évek
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet
tartalmazza.
7.§
2012. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8.§

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
9.§
Önkormányzati biztost kell megbízni, ha az önkormányzat hivatala és intézményei elismert
tartozásállománya eléri az Áht. 195.§. (4) bekezdésében foglalt időtartamot és mértéket.
10.§
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(1)

A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.

(2)

Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési rendelet módosítására az Áht. 34.§-ában és a 368/2011.(XII.31.) Korm.
rend. (a továbbiakban: Ávr.) 42.§-44.§-ban foglaltakat kell alkalmazni.
11.§

(1)

Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi –
felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

megtakarítások

(2)

Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek kötelesek betartani.

(3)

Az óvodai nevelés szakfeladaton harmadik óvónő alkalmazására betervezett összeg
felhasználására a Képviselő-testület külön döntése alapján kerülhet sor.
12.§

(1)

Polgármesteri hivatal a saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét – a
jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájában és számlarendjében
köteles rögzíteni.

(2)

Köteles továbbá a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani.

(3)

Az évközi előirányzat-módosításokról – a jegyző által előírt formában – a
hivatalnak naprakész nyilvántartást kell vezetnie.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13.§
(1)

A költségvetés végrehajtását a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni az
ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a
zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testületet tájékoztatni
kell.

(2)

A jegyző köteles gondoskodni az önállóan működő költségvetési intézmény belső
ellenőrzésének megszervezéséről.
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Záró és vegyes rendelkezések
14.§
Képviselő-testület a köztisztviselők számára a köztisztviselőkről szóló 1992. évi
XXIII. tv. 47/F.§ (4) bekezdése alapján biztosított cafetéria – juttatás mértékét
köztisztviselőnként évi 196.000.- Ft-ban állapítja meg, amelynek pénzügyi fedezetét e
rendeletben biztosítja.
17.§
(1)

Az Önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló – nem köztisztviselő –
alkalmazottai részére cafetéria juttatás címén dolgozónként évi 79.000.- Ft-ot biztosít a
költségvetés terhére.

(2)

Képviselő-testület a létszámkorlátot 34,5 főben állapítja meg.
19.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 01-től
kell alkalmazni.

Tóth Attila
polgármester

Kihirdetés napja: 2012. február 10.-én.

jegyző távollétében
Némethné Fodor Szilvia
vezető-tanácsos

jegyző távollétében
Némethné Fodor Szilvia
vezető-tanácsos

