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     Komjáti Község Önkormányzat Képviselő Testület 1/2012.(II.10.) önkormányzati 
                        rendelete  az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről. 
 
 
Komjáti  Község  Önkormányzat  Képviselő  Testület  az  Államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV.törvény 23.§.-ban kapott felhatalmazás alapján,a helyi önkormányzatokról 
szóló  1990.évi LXV.törvény  91.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a 2012.évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 
 
 
                                                          A rendelet  hatálya 
 
                                                                       1.§. 
 
A rendelet hatálya Komjáti Község önkormányzat Képviselő Testületére,valamint 
a Képviselő Testület Hivatalára  terjed ki. 
 
                                                                       2.§. 
 
Az Önkormányzat gesztorságával működő Komjáti-Tornanádaska-Tornaszentandrás 
Községek Körjegyzői Hivatala  bevételei és kiadásai a Komjáti  Község Önkormányzat 
költségvetése  részét  képezi,de a költségvetésével kapcsolatos előírásokra az együttes 
ülésen hozott ,a 2012.év gazdálkodási kereteit  meghatározó határozat az irányadó. 
 
  
 
  
                                               A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
                                                                       3.§. 
 
 
(1)A képviselő Testület az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének 
 
a.kiadási  főösszegét    107.352 e Ft 
b.bevételi főösszegét    105.690e Ft 
összegben,                    - 1.662 e Ft   költségvetési hiánnyal  állapítja meg. 
 
(2) Az(1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti,a kiadások szakfeladatonkénti 
megoszlását  tájékoztató jelleggel -  a rendelet 1.sz.melléklete tartalmazza. 
 



 
(3)A működési kiadások előirányzata összesen: 107.352.- e Ft 
     -személyi  kiadások:                                       37.156.-e Ft 
     -munkaadókat terhelő járulékok:                      9.013.-e Ft 
     -dologi jellegű kiadások:                                61.183.-e Ft 
 
    A működési  bevételek összesen:                    103.690.-e Ft 
     -intézményi működési bevétel:                         3.818.-e Ft 
     -önk.sajátos bevételei:                                     42.744.-e ft 
     -működési célú pénzeszközátvétel:                 57.128.-e ft. 
 
   Felhalmozási kiadások összesen:                             -        
   Felhalmozási bevételek összesen:                       2.000.-e Ft 
   melyből önkormányzat tőkejellegű bevétele:         700.-e Ft, 
   magánszemélyek  kommunális adója:                 1.300.-e Ft 
 
 
 
 
(3)A működési célú hiány finanszírozása érdekében 1.662.-e Ft  adósságot keletkeztető 
 ügylet megkötése (likvid hitel) szükséges.  
  
(4)A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.sz.melléklet részletezi. 
 
(5)A közvetett támogatások  kimutatását ezen rendelet 3.sz.melléklete tartalmazza. 
 
(6)Az önkormányzat által foglalkoztatottak 2012.-es létszáma 6 fő közalkalmazott 
    és 8 fő közfoglalkoztatott. 
 
(7)A Körjegyzői Hivatal 2012.-es létszáma: 6 fő. 
 
(8)Az önkormányzatnak 2012.évben   fejlesztési  célja  nincs. 
 
(9)A pénzeszköz átadások és támogatások részletezését a rendelet 4.sz. melléklete részletezi. 
 
                                                        
                               A költségvetés végrehajtásának  szabályai 
 
   4.§. 
 
(1)Az önkormányzati szintű költségvetés  végrehajtásáért a polgármester, a  könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős. 
 
(2)A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő 
testület  fenntartja magának.   
 
 
                                        
 



 
                                  Az   előirányzatok  módosítása 
 
                                                       5.§. 
 
(1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadási előirányzatok 
közötti  átcsoportosításról a képviselő testület  dönthet. 
 
(2)Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,azonban 
az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére,kivéve,ha az előirányzat 
jóváhagyásakor még nem ismert  jogszabályváltozás miatt szükséges az előirányzat  
módosítása. 
 
(3)A jogszabályokban,központi intézkedéseken alapuló,valamint saját hatáskörben  
végrehajtott  előirányzat  változásról a körjegyző előkészítésében  a polgármester a  
képviselő testületet 30 napon belül,a soron következő rendel ülésen tájékoztatja. 
 
(4)Amennyiben az önkormányzat év  közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert   többletbevételhez jut,vagy bevételei a tervezettől elmaradnak,arról a polgármester 
a Képviselő testületet tájékoztatja. 
 
(5)A  feladatelmaradásból  származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására 
csak a képviselő testület engedélyével kerülhet sor. 
 
 
 
                           Likvidhitel és támogatást megelőlegező hitel felvétele 
                                                      
                                                             6.§. 
 
 

(1) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert,hogy az évközben felmerülő 
átmeneti  likvidhiány kezelésére -  a számlavezető  pénzintézetnél – likvidhitelt 

            vegyen fel,legfeljebb 2,5 millió forint összegben. A polgármester a soron következő 
            ülésen köteles tájékoztatni  a testületet a hitel felvételéről.                                                                      
 
      (2) Az esetleges támogatást megelőlegező hitel felvételéről minden esetben a képviselő 
            testület dönt. 
 
 
                                                  Adósságrendezés 
 
                                                            7.§. 
 
Az önkormányzat képviselő testülete  önkormányzati biztost rendel ki,ha az önkormányzatnak 
30 napon túli elismert  tartozásállománya  van,és annak  mértéke eléri a költségvetés eredeti 
kiadási előirányzatának 10 %.-át,vagy az egymillió forintot,amennyiben a tartozást nem képes 
egy hónap alatt  30 napon belüli tartozásállománnyá  szorítani. 
 
                                 



 
                                 Vegyes,és átmeneti  rendelkezések 
 
                                                            8.§. 
 
(1)A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetésben előírt 
 bevételek  beszedésére,és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 
 
(2)A képviselő testület felhívja a polgármester figyelmét,hogy a különféle  pályázatok 
elnyeréséhez ,a gazdálkodás műszaki és pénzügyi ütemének összehangolásához,a feladatok 
végrehajtásának koordinálásához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
(3)A költségvetés féléves és háromnegyedéves végrehajtásáról a polgármester beszámol a 
testületnek. 
                                                        Záró rendelkezések 
 
                                                                  9.§. 
 
(4)A rendelet 2012.február 10.-én lép hatályba,de rendelkezéseit 2012.január 1.napjától kell 
alkalmazni. 
 
Szaló József                                                                              dr.Osváth István 
Polgármester                                                                                 körjegyző 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
                                                                                      
 
                                                                           
 
                                                                               



 
 
  
                                                                                 
                                                                                                                 
 


