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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
1/2012. (II.15.)Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényt figyelembe véve e jogszabály,
valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben meghatározottakat
a 2012. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet kihirdetve:
Bér, 2012. február 16

-------------------------körjegyzı
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A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
(2) Az önkormányzat Költségvetésében szereplı – nem intézményi kiadások – költségvetési
mőködési jellegő kiadások külön címet alkotnak.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
2. §
(1) A képviselı- testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
bevételi fıösszegét: 349.249. ezer Ft-ban,
kiadási fıösszegét: 349.249. ezer Ft-ban
forráshiány összegét: 17.773. ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselı- testület a költségvetés:
mőködési bevételi fıösszegét
mőködési kiadási fıösszegét
fejlesztési kiadási fıösszegét

76.460. ezer Ft-ban,
76.460. ezer Ft-ban,
272.789. ezer Ft-ban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek
3. §
(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei 349.249. ezer Ft forrásonként,
az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások
4. §
(1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a
következık szerint hagyja jóvá:
Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 76.460.. ezer forint,
(2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint a mőködési
kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

272.789. ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási
kiadásait és bevételeit 2. számú melléklet tartalmazza.
5. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait éves bontásban
a 6. számú melléklet mutatja be.
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6. §
(1) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként az 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartaléka:

1.000. ezer forint.

7. §
(1) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat 2012. 2013.
és 2014. évre tájékoztató jelleggel, mérlegszerően az 5. számú melléklet adja meg.
8. §
Az önkormányzat a köztisztviselıi illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg.
9. §
A képviselı-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 13 fıben
határozza meg, melynek intézményenkénti részletezését a rendelet 7. számú melléklete
tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási elıirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
(2) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles
tájékoztatni.
A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i
hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) – dönt a költségvetési
rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a rész
elıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja
hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl.
(6) Az önkormányzat beruházásainak forráshiány finanszírozása hitelfelvétel pénzintézettıl.
(7) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik
meg.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(9) A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselı-testület határozatban dönt.
(10) Az önkormányzat kiadási elıirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester vagy az
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általa írásban felhatalmazott személy vállalhat.
(11) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti
végrehajtásáért valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a
felelıs.
(12) A kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a körjegyzıség gazdasági vezetıje, ennek
hiányában a körjegyzı által írásban kijelölt, a körjegyzıség állományba tartozó az Ávr.
55.§ (3) bekezdésében meghatározott képesítési elıírásoknak megfelelı köztisztviselı
jogosult
(13) A polgármester-hivatalához tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétel
beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott
személy jogosult.
(14) A megállapított általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselı-testület
esetenként 200. eFt erejéig a polgármesterre átruházza.
(15) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester a döntését követı testületi ülésen
beszámolni köteles.
(16) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a következı évekre többletkiadással
nem járhatnak.
(17) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az összes alszámlájával együtt
2012-ben a Sajóvölgye Takarékszövetkezet Fiókjánál vezeti.

Szolgáltatási és egyéb díjak
11. §
A Képviselı-testület szolgáltatási és egyéb díjakat a 8.számú mellékletében állapítja meg:
12. §
(1) Az önkormányzat a helyi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok számára
hivatalos rendezvényeik, mőködésük biztosításához a helyiségeket térítés mentesen
biztosítja.
(2) A község lakóit érintı sport-, kulturális-, szabadidıs-, hagyományápoló-, nyelvoktató-,
tevékenységek kapcsán az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a szükséges
helységeket elızetes igény alapján.
(3) Az Önkormányzat az alpolgármester és a képviselık részére a tiszteletdíj összegét
évi bruttó 0. eFt-ban állapítja meg, melynek idıarányos része július és december
hónapban kerül kifizetésre
( 4) A Képviselı-testület az önkormányzat köztisztviselı és közalkalmazott dolgozói
részére évi 60 eFt meleg étkezési utalványt biztosít.
(5) Az (5) bekezdésben meghatározott összeg felhasználásáról a Képviselı-testület az április
30-ig, illetve szeptember 30-ig beérkezett igénybejelentések, éves programtervek alapján,
két alkalommal, egyedi döntés keretében határoz.
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Záró és egyéb rendelkezések
13. §
(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2012. január 1. napjától kell alkalmazni, a 11§ kivételével.
(2) A 11.§ 2012. április 01.-én lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az 1/2011.(II.18.) és
5/2011.(VIII.19.) Önkormányzati Rendelet.
Bér: 2012. február 15.

---------------------------Matics János
polgármester
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