
PANNONHALMA VÁROS  ÖNKORMÁNYZATÁNAK

......./2012. (......) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az  önkormányzat  képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV. 
törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve 
a pénzügyi bizottság véleményét   a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az 
alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

(1) A  rendelet  hatálya  a  képviselő-testületre,  annak  bizottságaira,  a  polgármesteri 
hivatalra  és  az  önkormányzat  irányítása  alá  tartozó  költségvetési  szervekre 
(intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

 Költségvetési bevétel                                               768.741 E Ft

 Felhalm. C. pénzügyi műv. Bevétele                             266 E Ft

 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                11.510 E Ft
- 4.266 E Ft működési pénzmaradvány

- 7.244 E Ft fejlesztési pénzmaradvány

 Bevételek összesen:                                                  780.517  E Ft  

 Költségvetési kiadás                                                 874.159 E Ft

 Finanszírozási műveletek  kiadásai                           12.376 E Ft

 Kiadások összesen:                                                   886.535 E Ft  

 Hiány:                                                                        106.018 E Ft

- 56.018 E Ft működési hiány

- 50.000 E Ft fejlesztési hiány

 összegben  állapítja meg.
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A  fentiekben  megállapított  költségvetési  kiadási  és  bevételi  összegen  belül  a 
kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegben hagyja 
jóvá:
Bevételek:

Önkormányzat sajátos műk. bevételei 184.852
Intézményi működési bevételek 11.031
Közhatalmi bevételek 5.000
Támogatások, kiegészítések 86.942
Támogatásértékű bevételek 418.098
Felhalmozási célú bevételek 49.952
Átvett pénzeszközök 12.866
Pénzmaradvány 11.510
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 106.284

      
      Kiadások:
      
      

Működési költségvetés kiadásai 358.133
Felhalmozási költségvetési kiadásai 515.826
Tartalékok 200
Finanszírozási célú pénzügyi műv.k. 12.376

(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.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 
fejlesztési  célú  adósságot  keletkeztető  ügylet  megkötésére  a  Kormány 
hozzájárulása szükséges.

(5) A  normatív  hozzájárulásokat  jogcímenként  a  képviselő-testület  a  6.  melléklet 
alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetését  részletesen  a 
következők szerint állapítja meg:

(1) Az  önkormányzat  költségvetésében  szereplő  beruházások  kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 
8. melléklet szerint részletezi.
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(3) Az  önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  és  kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(4) Az  önkormányzat  saját  bevételeinek  részletezését  az  adósságot  keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4.1 és 4.2 sz.  
 melléklet tartalmazza.     

(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 
részletezi.      

 (6) Az  önkormányzat  által  adott  céljellegű  támogatásokat  a  9.  melléklet szerint 
határozza meg.

(7) Az  EU-s  támogatással  megvalósuló  programokat  és  projekteket,  valamint  az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet 
szerint hagyja jóvá.

(8) A  2.  §  (1)  bekezdésében  megállapított  bevételek  és  kiadások  önkormányzati, 
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és 
a  közfoglalkoztatottak  létszámát  költségvetési  szervenként,  feladatonként  a 
11.1,  11.2,  11.3 és a 12. mellékletek szerint határozza meg.

Az  önkormányzat  a  kiadások  között  200  E  Ft  általános  tartalékot   állapít  meg. A 
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület  - utólagos elszámolás mellett – a 
polgármesterre ruházza  át.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat év közben 
keletkezett  átmenetileg  szabad  pénzeszközeit  pénzintézeti  pénzlekötés  útján 
hasznosíthatja.

A  finanszírozási  célú  pénzügyi  műveletekkel  kapcsolatos  hatásköröket  a  képviselő-
testület fenntartja magának. 

Az  önkormányzat  által  irányított  költségvetési  szervek  2012.  évben  engedélyezett 
létszámát  62,75  főben, melyből   közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 8 főben 
állapítja meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az  önkormányzati  szintű  költségvetés  végrehajtásáért  a  polgármester,  a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

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

 (3) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése 
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő 
az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás 
benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(4) A  (3)  bekezdés  szerinti  intézkedések  megtételéről  és  a  támogatási  igény 
kimunkálásáról  a  polgármester  gondoskodik,  külön  képviselő-testületi  döntés 
alapján.
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5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az  önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak  módosításáról,  a  kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. 

(2) A  költségvetési  szervek  bevételi  és  kiadási  előirányzatai  saját  hatáskörben 
módosíthatók,  a  kiadási  előirányzatok  egymás  között  átcsoportosíthatók.  A 
polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról 
a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 
azonban  az  nem  irányulhat  a  személyi  juttatások  előirányzatának  növelésére, 
kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még 
nem  ismert  jogszabályváltozás  miatt.   A  költségvetési  szerv  alaptevékenysége 
körében  szellemi  tevékenység  szerződéssel,  számla  ellenében  történő 
igénybevételére  szolgáló  kiadási  előirányzat  csak  a  személyi  juttatások  terhére 
növelhető.

(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  képviselő-testület  –  az  első  negyedév  kivételével  –  negyedévenként,döntése 
szerinti   időpontokban,  de  legkésőbb  az  éves  költségvetési  beszámoló 
elkészítésének  határidejéig,  december  31-ei  hatállyal  módosítja  a  költségvetési 
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon 
– a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés  kihirdetését  követően  haladéktalanul  a  Képviselő-testület  elé  kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan 
működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv,  valamint  a  munkamegosztási 
megállapodásban  foglalt  előirányzatok  felett  rendelkező  önállóan  működő 
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget 
von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 (2) Az  önállóan  működő  költségvetési  szerv  feladatai  ellátásáról,  munkafolyamatai 
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő 
és  gazdálkodó  költségvetési  szerv  költségvetésében  részére  megállapított 
előirányzatok takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi  költségvetési  szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni  a 
működéshez,  gazdálkodáshoz  kapcsolódóan  a  gazdálkodás  vitelét  meghatározó 
szabályokat,  a  mindenkor  érvényes  központi  szabályozás  figyelembe  vételével, 
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 

(4) A  polgármesteri  (önkormányzati)  hivatal,  valamint  a  költségvetési  szervek  az 
évközi  előirányzat-módosításokról  a  jegyző  által  elrendelt  formában  kötelesek 
naprakész nyilvántartást vezeti.
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7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az  önkormányzati  költségvetési  szervek  ellenőrzése  a  belső  kontrollrendszer 
keretében  valósul  meg,  melynek  létrehozásáért,  működtetésért  és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében 
az intézményvezető felelős.

(2) Az  önkormányzat  a  belső  ellenőrzés  kialakításáról  a  Pannonhalma  Többcélú 
Kistérségi  Társulás   útján  gondoskodott.  A  megfelelő  működtetésről  és  a 
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet    a kihirdetés  napján lép hatályban,  rendelkezéseit  azonban 2012. 
január 1.napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A testületi ülés napja: Pannonhalma, 2012.02.28.

                    Bagó Ferenc                                             Kovács Szabolcs
                    Polgármester                                                   jegyző

A rendelet kihirdetve:  2012.02.29.

                                                                                   Kovács Szabolcs
                                                                                           jegyző
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