Nagylózs Község Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
Ügyiratszám: 72-5 /2012

Meghívó
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2012. február 15-én (szerda) 17 órára hívom
össze, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Vörösmarty u. 31/A.)
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
1.

Helyi Egyesületek képviselőinek tájékoztatása az egyesületük 2011. évi tevékenységéről.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Meghívottak: Nagylózsi Sport Klub, ÜGYESEN Egyesület, Bel Canto Vegyeskari Egyesület, Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, Önkéntes Polgárőr Egyesület, „Szenkira” Közhasznú Egyesület és a Nagylózsi
Naplemente Idősek Klubja képviselői.

2.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva Polgármester

3.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Meghívottként jelen van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi előadó

4.

Házszám megállapítás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző

5.

Pereszteg Község Önkormányzatának központi hivatal létrehozásával kapcsolatos
válaszának ismertetése, megtárgyalása.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

6.

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
-

a régi polgármesteri hivatal épületének bérbeadásának lehetőségéről tájékoztatás
hulladékszállítási díjról történő tájékoztatás
A Vöröskereszt támogatás iránti kérelmének elbírálása
A közcélú csatornák fenntartására és védekezési tartalékra rendelkezésre álló
összeg 2012. évi felhasználása.

Zárt ülés:
7.

A nagylózsi 360 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlásával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester

8.

Az „új” lakópark szélvédetté tétele érdekében történő ingatlan vásárlás lehetőségéről
történő tájékoztatás.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

Nagylózs, 2012. február 9.
Tóthné Szigeti Éva
polgármester
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2. napirendi pont

Előterjesztés
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is szükséges az előző évi - 2011. évi - költségvetés módosítása. A
módosítást az évközi előirányzat-változások indokolják, melyet az alábbi táblázat mutat be.
A táblázatban bemutatott tételek kerültek a rendelet-tervezeten átvezetésre, melyhez kérem a Képviselő-testület
hozzájárulását.

Előirányzat módosítás
Ft-ban
Bevétel
Eredeti előirányzat:

Kiadás

228 066 000

228 066 000

Állami támogatások:(pótelőirányzatok)
Időskorúak járadéka
Ápolási díj
Bérpolitikai intézkedések
Közcélú foglalkoztatás
Óvodáztatási támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Óvodai normatíva lemondás
Gyermekvédelmi pénzb.ellátás
Mozgáskorl. támog.

2 064 900
983 363
329 590
79 252
30 000
166 050
-267 000
185 600
21 000

Időskorúak járadéka
Ápolási díj
Bér
Bér
Óvodáztatási támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Tartalék
Gyermekvédelmi pénzb.ellátás
Mozgáskorl. támog.

3 592 755

2 064 900
983 363
329 590
79 252
30 000
166 050
-267 000
185 600
21 000
3 592 755

Egyéb előirányzat változások:
Népszámlálásra átvett pénzeszk.

519 806

Hungarowind támog. rendezvényre
Iskolai könyvtárra pályázat

350 000
100 000

Előző évi költségvetési kiegészítés
Átvett pénzeszköz TB-től
Fa, ágfa értékesítés
Köztemetés visszatérítés
Könyvtár közüzemi díjainak megtér.
Kamatbevétel
Fordított ÁFA
ÁFA visszatérülés
Iparűzési adó

500 000
100 000
100 000
200 000
300 000
6 000 000
3 000 000
1 470 000
7 200 000

Népszámlálás-bér
- járulék
- dologi kiadások
Falunap kiadásai
Könyvbeszerzés
Dolgozók jutalmazása
Nyelvpótlék
Munkaadókat terhelő jár.
Élelmiszer beszerzés
ÁFA befizetés
Tartalék
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377 961
91 845
50 000
350 000
100 000
200 000
200 000
400 000
200 000
1 500 000
-6 560 000

Pótlék bevétel
Bírság bevétel
Pénzmaradvány ig. vétel

Előirányzat módosítás összesen:
Módosított előirányzat:

30 000
40 000
-23 000 000

-3 090 194

-3 090 194

502 561

502 561

228 568 561

228 568 561

A táblázatban bemutatott tételek kerültek a rendelet-tervezetben átvezetésre. Kérem képviselő-testületületet a
rendelet elfogadására.

Nagylózs, 2012. február 9.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester
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Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2012. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ban,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2011. évi költségvetésének módosítására az alábbiakat rendeli el:
1.

§

Nagylózs község Önkormányzatának Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A Képviselő-testület Nagylózs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 228 569 e Ft összegben
b) kiadási főösszegét 228 569 e Ft összegben, ezen belül
ba) személyi jellegű kiadások előirányzatát
bb) a munkaadót terhelő járulék előirányzatát
bc) a dologi jellegű kiadások előirányzatát
bd) egyéb működési kiadások előirányzatát
be) a felhalmozási kiadások előirányzatát
kiemelt előirányzatokkal állapítja meg.”

33.086 e Ft-ban,
8.338 e Ft-ban,
29 201 e Ft-ban,
11.616 e Ft-ban,
143 455 e Ft

2.

§

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 673 e Ft összegben hagyja jóvá az 1. számú
melléklet kiadási előirányzatainak A/IV. pontja szerint.”
3.

§

(1) A rendelet kihirdetése napján követő napon lép hatályba, de a módosított előirányzatok 2010. december
31-vel hatályosak.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 1-5. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5.
számú mellékletei lépnek.
(3) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Tóthné szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

A rendeletet 2012. február 16. napján kihirdettem.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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3. Napirendi pont

Előterjesztés
Nagylózs község önkormányzatának 2012. évi költségvetési terve
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht) 23-24. §-ában, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben
(továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé az
önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület köteles a
2012. évi költségvetéséről rendeletet alkotni.
Fenti jogszabályi hivatkozások, valamint a Képviselő-testület 105/2011. (XI.16.)
határozatával elfogadott költségvetési koncepció figyelembevételével terveztük meg Nagylózs
község önkormányzatának 2012. évi költségvetését, melynek kiadási és bevételi főösszege:
286.146 e Ft
Az idei évi magas főösszeget községünk gesztorságával működő szennyvíztisztító építésére
létrehozott társulás pénzmaradványa, valamint az államháztartási törvény módosítása miatti
intézményfinanszírozás halmozódása okozza.
A törvényi változások következtében külön-külön költségvetés készül a helyi önkormányzat,
valamint az általa irányított költségvetési szerv részére is, ami a mi esetünkben a hivatalt és az
óvodát jelenti. Az intézmények működését az önkormányzat finanszírozása biztosítja.
A társulás és a költségvetési szervek támogatása nélkül számított költségvetési főösszegünk:
140.926 e Ft.
A társulás költségvetése 101.820 e Ft.
Az intézmények finanszírozásának összege: 43.400 e Ft.
Bevételek:
Az önkormányzat sajátos működési bevételei a helyi adókból és az átengedett központi
adókból származó bevételeket tartalmazzák. Mind az építményadó, mind az iparűzési adó
bevételt az előző évi bevételek alapján terveztük meg, 1.600 e, illetve 27.000 e Ft összegben.
Az átengedett központi adók között szerepel az állandó lakhely szerinti adózók által 2010.
évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a, 7.150
e Ft, amit a központi költségvetés 2012-ben is kiegészít, amennyiben a személyi
jövedelemadó-bevétel és az iparűzési adóerőképesség együttesen számított egy főre jutó
összege a 36 000 Ft-ot nem éri el. A kiegészítés összege önkormányzatunk esetében 11.350 e
Ft.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az intézményi ellátottak, - óvodás, iskolás
gyerekek, szociális étkeztetésben részesülők, valamint az alkalmazottak térítési díjait.
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A bérleti bevételek között a posta, KTV helyiség, a tűzoltószertár udvarán lévő volt
fodrászhelyiség, az önkormányzati lakás, temetőhasználat, valamint a kultúrterem
használatáért fizetett bérleti díjakat terveztük.
Itt szerepel még az önkormányzat fenntartása alá tartozó köztemető sírhely megváltásaiból
származó bevétel is.
A kamatbevételek között szerepelnek a bank által jóváírt kamatok összegei, ami tartalmazza
az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő pénzkészlet utáni kamatot,
valamint a lekötött betéteink felbontásakor realizálódó kamat összegét.
Így működési bevételeink összege 63.320 e Ft, ami a bevételi főösszeg 22 %-a.
A települési önkormányzatok feladataihoz a központi költségvetés egy jogcímen biztosít
hozzájárulást:
• Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz 4.074 Ft
lakosonkénti hozzájárulás illeti meg önkormányzatunkat
A pénzbeli szociális juttatásokhoz nyújtott támogatás 2.482.729 Ft összegű, melynek mértéke
központilag kerül meghatározásra. Ez a hozzájárulás a települési önkormányzatok által a
szociális törvény, és a gyermekek védelméről szóló törvény alapján nyújtható pénzbeli és
természetbeli szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó
járulékfizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódik.
A közoktatási hozzájárulások tekintetében alkalmazott teljesítménymutató meghatározásakor
figyelembe kell venni az intézmény nyitvatartási idejét, és az előírt csoport/osztály
átlaglétszámokat.
Az iskolai normatívákat Lövő község önkormányzata veszi igénybe. Az előző évihez képest
jelentős változás nem következett be, így az idei évben 3.000 e Ft-os kiegészítéssel
számoltunk, melyet a költségvetés tervezésekor figyelembe vettünk. Ezen kívül 4.615 e Ft-ot
terveztünk az iskola épületének fenntartására, így összesen 7.615 e Ft önkormányzati forrás
szükséges az iskola fenntartásához. Az elmúlt években pályázat útján sikerült az iskola
infrastrukturális fejlesztését megvalósítani, és mivel az iskola várhatóan állami kézbe kerül,
így ebben az évben csak minimális javításokra lesz szükség.
Az átengedett központi adók és a normatív állami hozzájárulás együttes összege 41.216 e Ft,
az előző évi 45.089 e Ft-tal szemben, ami az összes bevétel 14 %-át jelenti.
Felhalmozási célú bevételeink között szereplő tételek:
• az új lakóparkban kialakítandó telkek értékesítéséből 4.000 e Ft bevételt terveztünk,
• A Hungarowind és a Hungaroconcept Kft által fizetendő használati díjakat 7.000 e Ft
összegben terveztük
• A viziközmű bérleti díjának bevételével is számoltunk, 9.430 e Ft-ban összegben.
A működési célra átvett pénzeszközök között terveztük:
- a közös fenntartású óvoda költségeire hozzájárulást Pinnye község önkormányzatától 1.200
e Ft összegben,
- a többcélú kistérségi társulás által biztosított támogatást az óvoda vonatkozásában 630 e Ft
összegben, a mozgókönyvtár tekintetében 200 e Ft összegben,
- az OEP finanszírozást a védőnői körzet és az iskolaegészségügyi ellátás tekintetében 3.530
e Ft összegben.
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Előző évi pénzmaradványunk összegéből 101.820 e Ft az Ikva menti szennyvíztisztító társulás
pénzmaradványa, 35.000 e Ft pedig önkormányzatunk számára felhasználható összeg. A
társulás pénzmaradványával megegyezően terveztük a szennyvíztisztító beruházásának
kiadásait. Az önkormányzat saját gazdálkodásából eredően keletkezett 35.000 e Ft
pénzmaradvány a forrása az előző évben beadott pályázatoknak, tervezett beruházási és
felújítási kiadásaink jelentős részének.
Sem működési, sem felhalmozási hitelfelvétellel nem számoltunk, kiadásaink és bevételeink a
jelentős összegű pénzmaradványunknak köszönhetően egyensúlyban vannak.
Kiadások:
A rendelkezésre álló pénzeszközök és bevételi források figyelembevételével kell
meghatározni és rangsorolni a 2012. évi feladatokat és azok kiadási előirányzatait.
Mindenekelőtt biztosítani kell az egészséges ivóvízellátást, a hivatal és az intézmények
működtetését, az egészségügyi és szociális alapellátást, a hulladékgazdálkodást, a
sportfeladatok ellátását, a köztemető és a helyi közutak fenntartását, közvilágítást, a könyvtári
szolgáltatás ellátását.
A bér és járulékainak költségei 42.895 e Ft kiadást jelentenek.
A költségvetés jelentős tétele a működés és fenntartás dologi kiadásait fedezi. Ezek között
terveztük:
• óvoda részére kerékpár és új gázkazán beszerzését 60 illetve 500 e Ft értékben
• a kultúrterembe új székek, és egy ping-pong asztal beszerzését 250, illetve 100 e Ft
értékben
• a temetővilágítás bővítését 250 e Ft értékben
• a sportöltöző fázisbővítését, 280 e Ft értékben,
• az utak kátyuzását 1.000 e Ft értékben, valamint
• az önkormányzati rendezvények (falunap, idősek napja, adventváró ünnepség)
kiadásait 1.190 e Ft összegben terveztük
• A kiadási előirányzat tartalmazza helyi kiadványok megjelentetésének költségeit is
160 e Ft összegben.
Az átadott pénzeszközök részletes bemutatását a 3 sz. melléklet tartalmazza.
A társadalom és szociálpolitikai juttatások között terveztük:
- normatív ápolási díj és lakásfenntartási támogatás önkormányzatot terhelő költségeit,
- átmeneti és temetési segélyezésre szánt összeget,
- első lakáshoz jutási támogatást,
- közgyógyellátás és köztemetés költségeit,
- újszülöttek családjának támogatását,
- hozzájárulást a nagylózsi általános és középiskolások tankönyvköltségeihez 500 eFt
összegben
- a képviselő-testület döntése alapján a felsőoktatási intézményekben tanulók részére nyújtott
ösztöndíj támogatást.
Beruházási és felújítási kiadásaink együttes összege 153.330 e Ft, ezen kiadásaink részletes
bemutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
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2003. év végén felvett hitelünk 10 éves futamidejű. Az előző évtől 1.200 e Ft
törlesztőrészlettel kell számolnunk, így 2012. év végére 542 e Ft hitelállománnyal fogunk
rendelkezni.
Önkormányzatunk saját tartaléka 5.981 e Ft, ami ez előre nem látható kiadásainkat fedezi.
A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24. § (4) bekezdése alapján a közvetett
támogatásokról kimutatást kell készíteni a Képviselő-testület felé. E szerint önkormányzati
szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:
a)
b)
c)

d)
e)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő
elengedésének összege: 0 Ft
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege: 0 Ft
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként
gépjárműadó: 656.391 Ft, mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó
mentességeket és kedvezményeket jelenti.
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség összege: 0 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 0 Ft.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk 2012. évi költségvetését vitassa
meg és fogadja el.

Nagylózs, 2012. február 10.

Tóthné Szigeti Éva sk
polgármester
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezet jogszabály várható következményei, különösen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Társadalmi hatás: nincs
Gazdasági hatása: Az önkormányzat fizetőképességének megtartása.
Költségvetési hatás: meghatározza a költségvetési gazdálkodást
Környezeti következményei: nincs
Egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló következmény: nincs
A megalkotás szükségessége: az Áht. szerinti kötelező rendeletalkotás
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: az Áht. foglalt rendelkezések megsértése
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: biztosítottak.

Nagylózs, 2012. február 10.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

INDOKOLÁS
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdése szerint a polgármester és a jegyző által
elkészített költségvetési rendelettervezetet a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig
nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ugyanezen törvény 23. §. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben
állapítja meg. Ezen rendelkezés alapján a rendeletalkotás kötelező.
A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a felhatalmazást adó,
az államháztartásról szóló törvény a jogharmonizációs követelményeknek megfelel.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség nem áll fent.
Nagylózs, 2012. február 10.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2012. (…...) önkormányzati
RENDELETE
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ban,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben
(továbbiakban:Ávr.) foglaltak alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.

§

(1)

A rendelet hatály kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő
költségvetési szervekre.

(2)

Az önkormányzat költségvetési szervei:
a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nagylózs Község Polgármesteri
Hivatala
b.) önállóan működő költségvetési szerv: Napköziotthonos Óvoda
2.

§

Az egyes bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények különkülön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése
3.

§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését
a) 286.146 ezer Ft bevétellel és
b) 286.146 ezer Ft kiadással, ezen belül
ba) 33.869 ezer Ft személyi juttatás,
bb)

9.026 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,

bc) 30.355 ezer Ft dologi kiadás
bd)

52.135 ezer Ft egyéb működési kiadás és

be) 153.580 ezer Ft felhalmozási kiadás
kiemelt előirányzatokkal állapítja meg.
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(2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete –135.620 ezer Ft. A költségvetési hiány összegét a
Képviselő-testület az előző évek pénzmaradványából finanszírozza
4.

§

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti
megbontását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított kiadási előirányzat kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. sz. melléklet, cél
szerinti megosztását az 5. számú melléklet mutatja.
(3) A Polgármesteri Hivatalnak, mint az önkormányzat költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti
bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Napköziotthonos Óvodának, mint az önkormányzat költségvetési szervének kiemelt
előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

5.

§

(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 7. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(2) A képviselő-testület Nagylózs gesztorságával működő társulások költségvetésének bevételi és kiadási
előirányzatait a 6. sz. mellékletnek megfelelően a társulásban érintett önkormányzatok képviselő-testületeivel
közösen állapította meg.
(3) Az 1. és 2. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett egyéb működési célú
kiadások címzettjeit és mértékét a 3. számú melléklet, a tervezett közvetlen fejlesztések megjelölését és
előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 8. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(5) A több éves kihatású feladatok éves bontású előirányzatait a 9. sz. melléklet határozza meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6.

§

(1) A tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználásáról – ideértve a költségvetési szerv jóváhagyott
bevételi előirányzatain felüli többletbevételt is - és a tervezett (létrejött) hiány fedezésének módjáról, továbbá a
pénz- és tőkepiacon végzett hitelműveletekről a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§.
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válna szükségessé.
(3) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester rendelkezik.
7.

§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzati intézmények vezetőit a
költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetési szervek pénzellátásáról jelen rendeletben foglaltak, illetve az átruházott jogkörben
végrehajtott átcsoportosításoknak megfelelően a jegyző gondoskodik.
(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési
támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem
teljesíthetők.
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8.

§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.981 e Ft összegben hagyja jóvá a 2. számú
melléklet kiadási előirányzatainak 4. pontja szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék felett 1 millió Ft-os
értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
9.

§

A Képviselő-testület a felügyelete alatt működő költségvetési szerveknél foglalkoztatottak éves cafetéria keretét
bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
10. §
(1) A képviselő-testület az oktatási-nevelési intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjakat külön
rendeletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az intézményekben alkalmazandó étkezési nyersanyagnormát, a étkeztetés
intézményi térítési díjait és kedvezményeit az (1) bekezdés szerinti rendeletben állapítja meg.
11. §
A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2012. január 1-ig visszamenő időben a
költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
Záró és átmeneti rendelkezések
12. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től
visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 2006/123/EK
irányelvének való megfelelést szolgálja.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 15. napján megtartott ülésén fogadta
el.
A kihirdetés napja: 2012. február

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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