HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. (Aht) 65.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 10 § (1) d.) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.13.)
önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.13.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A Képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek 2012. évi összevont
működési és felhalmozási költségvetésének
bevételi főösszegét:

263.274 e Ft-ban,

kiadási főösszegét:
263.274 e Ft-ban állapítja meg.”
(2) A R. 1.§ (2) bekezdésében szerplő 6. melléklet helyébe jelen melléklet 6. melléklete lép.
2.§ (1) A R. 3.§ (1) bekezdésében szereplő a 2012. évi költségvetési év összevont működési és
felhalmozási pénzforgalmi mérlege helyébe jelen rendelet 1.melléklete lép.
(2) A R. 3.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és
felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei
adatok ezer Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek
16.579
Herédi Napközi Otthonos Óvoda működési bevétele
11.245
Önkormányzat működési bevétele
5.334
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
88.506
Helyi adók
13.000
Átengedett központi adók
75.272
Egyéb sajátos bevételek
234
ac) Költségvetési támogatások
94.777
Normatív hozzájárulások
76.383
Központosított előirányzatok
2.050
Normatív kötött támogatás
15.829
Központi előirányzatból kapott támogatás
515
ad) Egyéb működési bevételek
36.438
Működési költségvetési bevétel összesen:
236.300
b) Felhalmozási költségvetés bevételei
ba) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2.489
bb) Egyéb felhalmozási bevételek
20.609
bc) Pénzforgalom nélküli bevételek
1.139
bd) Hitel felvétel felhalmozási célra
2.737
Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:
26.974
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek
263.274„

(3) A R. 3.§ (3) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és
felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza
meg:adatok ezer Ft-ban
aa) Önállóan működő és gazdálkodó
adatok ezer Ft-ban
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai:
43.661
Személyi jellegű kiadások
28.347
Munkaadókat terhelő járulékok
7.160
Dologi jellegű kiadások
8.154
ab) Önállóan működő és gazdálkodó
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség felhalmozási kiadásai:
Beruházási kiadás
ac)Önállóan működő
Herédi Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások

419
419
56.814
27.866
7.096
21.852

ad)Önállóan működő
Herédi Általános Iskola működési kiadásai:
73.052
Személyi jellegű kiadások
42.996
Munkaadókat terhelő járulékok
11.004
Dologi jellegű kiadások
16.208
Ellátottak pénzbeli juttatása
2.844
ae)Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai: 76.511
Személyi jellegű kiadások
17.511
Munkaadókat terhelő járulékok
4.661
Dologi jellegű kiadások
26.957
Egyéb működési kiadások
18.941
Általános tartalék
4.123
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
4.318
af)Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:12.817
Beruházási kiadások
2.681
Felújítási kiadások
3.439
Felhalmozási céltartalékok
6.697”

(4) A R. 3.§ (4) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(4)A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését
önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai:
250.038
Személyi jellegű kiadások
116.720
Munkaadókat terhelő járulékok
29.921
Dologi jellegű kiadások
73.171
Ellátottak juttatása
2.844
Egyéb működési kiadások
18.941
Általános tartalék
4.123
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
4.318
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b) Felhalmozási költségvetés kiadásai
Beruházások
Felújítások
Felhalmozási céltartalékok
c) Költségvetési kiadások összesen:

13.236
3.100
3.439
6.697
263.274”

(5) A R. 3. § (5) bekezdésében szereplő a kiadások intézményenkénti részletezését tartalmazó 2.
melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(6) A R. 3. § (6) bekezdésében a tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti
felsorolását tartalmazó 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(7) A R. 3. § (7) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(7) Költségvetési kiadás:
263.274 eFt
Költségvetési bevétel:
263.274 eFt
Költségvetési hiány
0 eFt-ban állapítja meg.”
(8) R. 3. § (8) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(8) A 2011. évi felosztás előtti pénzmaradvány tartalék 1.139 eFt.”
(9) A R. 3. § (9) bekezdésében szereplő 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
3.§ (1) A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra 4.123 e Ft
összegben hagyja jóvá.”
(2) A R 4§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 6.697 eFt
összegben határozza meg az alábbi pályázati önrészek biztosítására
a)
b)
c)
d)

ÉMOP 3.1.3-11 kisléptékű település fejl.
EMVA IV. tengely 1019346 célt az. Juhász-kupa
EMVA IV. tengely 1019476 célt az. kulturális rend.
EMVA IV. tengely 1019353 célt az. multifunkc. eszk.

2.522.166 Ft
3.431.445 Ft
449.037 Ft
294.449 Ft”

4.§ A Képviselő-testület a 2012. I. félévi előirányzat változásokat jelen rendelet 5. melléklete
szerint hagyja jóvá.
5.§ Ez a rendelet 2012.09 19-én lép hatályba és 2012.09 20-án hatályát veszti.
kmf

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet 2012. szeptember 19. napján kihirdettem:

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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