Dunabogdány Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi önkormányzati költségvetésrıl

(2) A
Képviselı-testület
a
következı
költségvetési elıirányzat csoportokat, illetve
kiemelt kiadási és bevételi elıirányzatokat
határozza meg:

Dunabogdány
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) és 91. § (1) bekezdésében,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország
2012.
évi
központi
költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó
elıírásaira figyelemmel a községi önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet
alkotja:

Elıirányzat-csoport neve:
Kiemelt kiadási elıirányzat neve:
I. Mőködési költségvetés
1. Személyi juttatás
2. Munkaadókat terhelı járulékok
és szociális hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
5. Egyéb mőködési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés
1. Intézményi beruházások
2. Intézményi felújítások
3. Kormányzati beruházások
4. Lakástámogatás, lakásépítés
5. Egyéb felhalmozási kiadások
III. Kölcsönök elıirányzat

I. rész
(3) A Képviselı-testület a következı kiemelt
bevételi elıirányzatokat határozza meg:
1. Kapott támogatás
2. Mőködési és felhalmozási célú
támogatásértékő bevétel
3. Közhatalmi bevétel
4. Intézményi mőködési bevétel
5. Felhalmozási bevétel
6. Mőködési és felhalmozási célú
átvett pénzeszköz
7. Elızı évi mőködési és
felhalmozási célú maradvány
8. Kölcsön
9. Elızı évi pénzmaradvány
igénybevétele

Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya a Képviselı-testületére,
annak Bizottságaira, az önkormányzat
önállóan
mőködı
és
gazdálkodó
költségvetési
szervére,
valamint
az
önkormányzat
önállóan
mőködı
költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Az Önkormányzat önállóan mőködı és
gazdálkodó
költségvetési
szerve
a
Polgármesteri Hivatal.
(3) Az Önkormányzat önállóan
költségvetési szervei:
- Általános és Zeneiskola
- Német Nemzetiségi Óvoda
- Mővelıdési Ház.

mőködı
3. §
A Képviselı-testület a 2. §-ban meghatározott
költségvetési bevételeken és költségvetési
kiadásokon kívül a 2012. évi költségvetésében
az alábbi bevételeket és kiadásokat határozza
meg:
IV. Finanszírozási bevételek és finanszírozási
kiadások
1. értékpapír értékesítés, vásárlás

2. §
(1) Az önkormányzati költségvetést kiemelt
elıirányzatok szerint kell megbontani.
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2. hitel, kölcsön felvétele és
törlesztése
3. szabad pénzeszközök betétként
való elhelyezése és visszavonása
V: Tartalékok
1. Általános tartalék
2. Céltartalék

átengedett SZJA jogcímeit valamint az
önkormányzat sajátos bevételeit a 11. számú
melléklet mutatja.
(3) A 2012 évi normatív támogatásokat
jogcímenként a 11/A. számú melléklet
tartalmazza.

VI. Letéti, függı és kiegyenlítı bevételek és
kiadások (aktív és passzív pénzügyi mőveletek)

(4) A Képviselı-testület az önkormányzat
finanszírozási bevételeit a 3. számú
melléklet szerint állapítja meg.

II. rész
6. §
Az önkormányzati költségvetés bevételeinek
és kiadásainak fıösszege

A Képviselı-testület az önkormányzat adó
bevételeit a 10. számú, felhalmozási bevételeit a
9. számú, támogatás értékő bevételeit a 7.
számú, valamint az átvett pénzeszközöket a 8.
számú mellékletben foglaltak szerint állapítja
meg.

4. §
(1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal
és az önállóan mőködı intézmények együttes
2012 évi költségvetését
399.935 eFt bevétellel,
421.113 eFt kiadással
ezen belül
167.348 eFt személyi juttatás és
45.976 eFt munkáltatót terhelı járulék
kiadással, valamint
21.178 eFt hiánnyal állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai
7. §
A 4.§ (1) bekezdésében megállapított
költségvetési kiadási fıösszeg önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását
elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok
szerinti bontásban az 1. számú melléklet
tartalmazza.

(2) A Képviselı-testület a hiányt 21.178 eFt
fejlesztési hitel felvételével pótolja.
(3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási
elıirányzatok
mérlegszerő
bemutatását intézményi és önkormányzati
szinten a 16. sz. melléklet részletezi.

8. §
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat
felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.
számú mellékletben foglaltak szerint
állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei
5. §

(2) A Képviselı-testület a 15. számú
mellékletben mutatja be, hogy a Stabilitási
tv. szerint az önkormányzat adósságot
keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi
összes fizetési kötelezettsége az adósságot
keletkeztetı ügylet futamidejének végéig
egyik évben sem haladja meg az
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50
%-át.

(1) A 4. § (1) bekezdésében megállapított
költségvetési
bevételi
fıösszeg
önkormányzati,
továbbá
költségvetési
szervenkénti
megoszlását
kiemelt
elıirányzatok szerinti bontásban a 2. számú
melléklet tartalmazza.
(2) A

2012.

évi

normatív

támogatás,

az
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bevételek növelésének lehetıségeit.

9. §
A
Képviselı-testület
az
önkormányzat
támogatás értékő kiadásait a 4. számú,
pénzeszköz-átadásait az 5. számú mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.

Elıirányzat-módosítási hatáskörök
13. §
(1) Az évközben engedélyezett központi
pótelıirányzatok felosztásáról - ha az érdemi
döntést igényel - a Képviselı-testület dönt a
polgármester elıterjesztés alapján.

10. §
A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi
engedélyezett
létszám
elıirányzatát
költségvetési szervenként a 14. számú
mellékletben
foglalt
részletezés
szerint
határozza meg.

(2) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal
és az önállóan mőködı költségvetési szervek
kiemelt elıirányzatai közötti elıirányzatátcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
(3) A költségvetési szervek elıirányzatmódosításai tekintetében az Áht. 34. §-a
szerint kell eljárni.

Tartalékok
11. §

(4) A Képviselı-testület által jóváhagyott
valamennyi
kiemelt
elıirányzatokat
költségvetési szerv köteles betartani.

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat
- általános tartalékát 1932 eFt összeggel
- céltartalékát
0 eFt összeggel
hagyja jóvá.

14. §
(2) A
Képviselı-testület
a
költségvetés
tartalékát a 12. számú melléklet szerint
határozza meg.

(1) A polgármester elıterjesztésére a Képviselıtestület a központi pótelıirányzatok és a saját
hatáskörben
végrehajtott
és
bejelentett
elıirányzat-módosítások alapján a költségvetési
rendeletét
szükség
szerint
módosítja
figyelemmel a következıkre:
a. elsı félévben a féléves beszámoló idıpontját
megelızıen a június 30-i;
b. a háromnegyedéves beszámoló készítését
megelızıen a szeptember 30-i;
c. az éves beszámoló készítését megelızıen a
december 31-i állapotnak megfelelıen.

(3) A Képviselı-testület általános tartalékot
képez az évközben esetlegesen jelentkezı
gondok
mőködési-gazdálkodási
finanszírozására.

III. rész
A 2012. évi költségvetés végrehajtásának
szabályai
12. §

A gazdálkodás szabályai
15. §

(1) Az önkormányzati szintő költségvetés
végrehajtásáért
a
polgármester,
a
könyvvezetéssel
kapcsolatos
feladatok
ellátásáért a jegyzı a felelıs.

(1) Az 2011. évi pénzmaradvány elszámolásánál
kimutatott
szabad
elızı
évrıl
kötelezettséggel
nem
terhelt
pénzmaradványt az általános tartalék
emelésére kell fordítani.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében
évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a

(2) A 2012. évi költségvetésben a tervezett
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elıirányzatot meghaladó (többlet) és szabad
felhasználású bevételeket az általános
tartalék emelésére kell fordítani.

(2) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív Program
támogatási rendszere keretében benyújtott
Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata
tárgyú fejlesztéshez, KEOP-2.2.3/A/092010-0002 jelő pályázaton elnyert 59.875
eFt összegő támogatást a pályázatban
szereplı célra és bontásban kell a fenti célra
felhasználni. A fejlesztés 2010. évben
kezdıdött és 2012. évben zárul. Ez évre
ütemezett fejlesztés értéke 5.693 eFt.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakkal
összefüggésben megemelt általános tartalék
elıirányzatot
a. a tervezett, de nem teljesülı bevételek
korrigálására,
b. az elıre nem látható feladatok költségeire,
valamint a tervezett beruházások esetleges
bekerülési költségeinek többletére
kell felhasználni.

(3) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása
mindenkinek
intézkedések
keretében,
TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0022
jelő
pályázaton 4.664,5 eFt összegő támogatást
nyertünk el az óvodai oktatás fejlesztésére.
A projekt 2010. évben indult és 2012. évben
fejezıdik be. Ez évre ütemezett kiadások
összege 1.437 eFt.

(4) A Képviselı-testület az általános tartalékkal
való rendelkezés jogát 1000 eFt értékhatárig
a polgármesterre ruházza át.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott átruházott
hatáskörben hozott döntések a késıbbi
években többletkiadással nem járhatnak.

16. §

(4) Az (1)-(3) bekezdések szerinti EU-s
támogatással megvalósuló projektek és
programok bevételei és kiadásai a 13.
számú mellékletben kimutatásra kerültek.

(1) Az önkormányzat számlavezetı pénzintézete
az OTP Bank Nyrt. 2000 Szentendre,
Dumtsa J. u. 6.

18. §
(2) A polgármester felhatalmazást kap az
átmenetileg
szabad
pénzeszközök
lekötésének elrendelésére, valamint szükség
esetén
a
lekötött
pénzeszközök
felszabadítására.

(1) A költségvetési szervek rendeletben
meghatározott
bevételi
és
kiadási
elıirányzatai felett az intézmények vezetıi
jogkörrel
elıirányzat-felhasználási
rendelkeznek.

17. §

(2) Az önállóan mőködı költségvetési szerv az
alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó
járulékok
és
egyéb
közterhek
elıirányzataival minden esetben, egyéb
elıirányzatokkal
a
munkamegosztási
megállapodásban foglaltaknak megfelelıen
rendelkezik.

(1) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott Dunabogdányi
egészségfejlesztési közösségi tevékenységek
megvalósítási programja címő, TÁMOP6.1.2/A-09/1-KMR-2010-432
jelő
pályázaton elnyert 10.000 eFt összegő
támogatást a pályázatban szereplı célra és
bontásban, a község egészségfejlesztési
programjainak
megvalósítására
kell
fordítani.

(3) Az önállóan mőködı és gazdálkodó
költségvetési szerv által a költségvetési
szervek számára ellátott feladatok fedezetéül
az önállóan mőködı és gazdálkodó
költségvetési
szerv
nyilvántartásaiban
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elkülönített
elıirányzatok
szolgálnak,
amelyet az önállóan mőködı költségvetési
szerv érdekében használ fel.

(3) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi
fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási
elıirányzatok mértékéig vállalható figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére
is - és kifizetések is ezen összeghatárig
rendelhetık el (utalványozás).

(4) Az önállóan mőködı költségvetési szerv
feladatai
ellátásáról,
munkafolyamatai
megszervezésérıl oly módon gondoskodik,
hogy az biztosítsa az önállóan mőködı és
gazdálkodó
költségvetési
szerv
költségvetésében
részére
megállapított
elıirányzatok
takarékos
és
ésszerő
felhasználását.

(4) A
Képviselı-testület
a
2012.
évi
költségvetési
rendelete
megalkotásáig
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2012.
évi gazdálkodás zavartalan megkezdése
érdekében az önkormányzat részére átutalt
állami támogatás terhére havonta a
költségvetési intézmények számára a 2011.
évi önkormányzati támogatás egyhavi
összegének
megfelelı
keretelıleget
állapítson meg.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetıje
köteles belsı szabályzatban rögzíteni a
mőködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan
a
gazdálkodás
vitelét
meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi
szabályozás figyelembe vételével, valamint a
szükséges módosításokat végrehajtani. A
szabályozásbeli hiányosságért, a felelısség a
mindenkori intézményvezetıt terheli.

19. §
Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott
intézmények különbözı pályázataikat - azok
beadása elıtt - kötelesek véleményezésre az
illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

(6) A polgármesteri hivatal, valamint a
költségvetési szervek az évközi elıirányzatmódosításokról a jegyzı által elrendelt
formában kötelesek naprakész nyilvántartást
vezeti.

20. §

IV. rész

A támogatásról szóló kötelezettségvállalást
szerzıdésbe kell foglalni, amelyben a
támogatott kötelezettségeirıl egyértelmően
rendelkezni kell.

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

18. §

E rendelet a kihirdetését követı napon lép
hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1.
napjától kell alkalmazni.

(1) A Képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a társadalombiztosítási
források átvételére vonatkozó megállapodást
megkösse.
(2) A Képviselı-testület felhatalmazza az
költségvetési szervek vezetıit, valamint a
Polgármestert az önkormányzat költségvetésében elıírt bevételek beszedésére,
kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási
elıirányzatok felhasználásának jogosultsága
nem jár felhasználási kötelezettséggel, és
ennek mértéke az elsı félévben nem
haladhatja meg az idıarányos rész kilencven
százalékát.

Pályi Gyula
polgármester

A rendeletet
kihirdettem.

Dr. Németh József
jegyzı

2012.

február

23.

napján

Dr. Németh József
jegyzı
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