Egyek Nagyközség Önkormányzatának 16/2012.(IV.26.) sz. rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.5.) sz. rendeletének
módosításának és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény által biztosított források figyelembe
vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján Egyek Nagyközség
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a
következőket rendeli el:
1. §.
A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételei és kiadásai
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetése az alábbi:
Költségvetési bevételek összesen:
1 017 627 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
1 214 756 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:
197 129 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele
- működési célra:
34 343 eFt
- felhalmozási célra:
22 078 eFt
Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Hitelek:
- Működési célú hitelfelvétel:
171 662 eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:
69 200 eFt
- Működési célú hiteltörlesztés:
81 141 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:
19 013 eFt
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2. §.
A költségvetési rendelet 5. §. (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadásait előirányzatait a
Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:

1 309 714 e Ft

- Személyi jellegű kiadások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi jellegű kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Támogatásértékű működési kiadás
- Működési célú pénzeszközátadás
- Társadalom és szociálpolitikai juttatás
- Irányító szerv alá tartozó költségvetési
szervnek folyósított működési támogatás
- Működési célú hitel törlesztés

235 849 e Ft
58 678 e Ft
195 652 e Ft
363 e Ft
18 715 e Ft
64 594 e Ft
231 058 e Ft
423 664 e Ft
81 141 e Ft

3. §.
A költségvetési rendelet 7. §. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- Polgármesteri Hivatal:
23 fő
- ETKIKI Többcélú Intézmény:
68 fő
- Önkormányzat:
2 fő
Összesen:
93 fő
- Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:
177 fő
A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 7, 8, 9, 9 /1, 11 számú mellékletei helyére e rendelet
1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7 számú mellékletei lépnek.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr. Miluczky Attila
Polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. április 26
Egyek, 2012. április 26.

Csepreginé Kocsis Nóra
Jegyző

2

