
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/012.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését
a) 28.730 e Ft költségvetési bevétellel,
b) 28.730 e Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak

beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4.

melléklet szerint részletezi.
c) Az önkormányzat 2012. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek

megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.
3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

d) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az
5. melléklet tartalmazza.

e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását és az éves
létszám előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a kiadások között 4.248 eFt általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület
fenntartja magának.
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(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi engedélyezett létszámát 3 főben állapítja

meg, melyből 2 fő a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata.

4. §.

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg
szabad pénzeszközök lekötéséről.

(2) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati
ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(3) A 2012. évi likviditási tervet a 7. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 2012-2013-2014. évekre vonatkozóan a 8. melléklet adja meg.

5. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon
megtörtént.

Tárnokréti, 2012. február 28.

dr. Molnár Erika
jegyző


