
KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

2./2012./II.20./ ÖK. sz. 
 

r e n d e l e t e 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 
alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

1.§ 

A rendelet hatálya Kács Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira a 
Képviselő–testület hivatalára terjed ki. 
A költségvetés bevételei és kiadásai

 
2. §. 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
a.) költségvetési bevételi főösszeg:  63 515 E Ft-ban 
b.) költségvetési kiadási főösszeg:   70 320 E Ft-ban 
c.) költségvetési hiányának összegét 6 805 E Ft-ban 
állapítja meg. 

3. § 

A. Költségvetési kiadások:

I. Működési kiadások /eft/
1. Személyi juttatások 20 594 
2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 985 
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 19 509 
4. Egyéb működési kiadások: 780 
5. szociálpolitikai juttatás  11 101 

             6. Támogatásértékű működési kiadások 6351 



II. Felhalmozási kiadások:  - 

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése :  -- 

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások: - 

V. Tartalékok: - 

VI. Hitel törlesztés: 7000 

A. Költségvetési kiadások összesen: 70 320 

 

 

4.§ 

B. Költségvetési bevételek/:

I. Működési bevételek /eft/:
1. Működési bevételek 11 901 

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  
2.1. Helyi adók /iparűzési adó/      2 780 
2.2. Átengedett központi adók      20 659 
2.3. Idegenforgalmi adó tart után        35 
2.4. Pótlékok bírságok                         38 

3. Működési támogatások: 
3.1. Normatív hozzájárulások                     10 307 
3.5. Normatív kötött felhasználású támog.    9 784 

4. Egyéb működési bevételek: 
   4.1. Támogatásértékű működési bevételek     8 011 
 
 

II. Felhalmozási bevételek: --

III. Támogatási kölcsönök visszatér. Igénybevétel – 

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek: - 

B. Költségvetési bevételek összesen      63 515 

A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege : -- 



C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:-- 
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele  

D. Finanszírozási bevételek összesen: -- 

5.§ 

 (1) A 3. §. alapján megállapított költségvetési kiadási főösszeg részletezését e rendelet 
1,3,10,13 számú melléklete  tartalmazza. 

(2)Az 4. §. alapján megállapított költségvetési bevételi főösszeg részletezését e rendelet 1, 2, 
11, 12 számú melléklete tartalmazza. 

 

 

6.§ 

(1) A Képviselő-testület a létszámkeretet a rendelet 8. számú melléklet szerint határozza meg. 

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek közötti átcsoportosítás 
jogát minden esetben fenntartja. 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

7.§ 

(1) A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt 
szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a Képviselő-testület félévente, de 
legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elő terjesztését közvetlenül 
megelőző képviselő testületi ülésen – december 31-i hatállyal – dönt. 

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás 
jogát minden esetben fenntartja. 

 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat zavartalan gazdálkodása érdekében, a pénzügyi 
egyensúly megtartása miatt, - a már beadott, de még a későbbiekben elbírált pályázatokon 
nyert források utólagos finanszírozása és az önkormányzati önrész biztosítása céljából – a 
Képviselő-testület hitel felvételéről gondoskodik. 

(4) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében mind az 
önállóan működő és gazdálkodó, mind pedig az önállóan működő költségvetési szervek 
vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. 

8.§ 



Az éves gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A végrehajtást a 
polgármester és a körjegyző szervezi és a Körjegyzőség Hivatala bonyolítja. 

9. § 

(1) Képviselő-testület Kács Községben állandó lakóhellyel rendelkező tanulók beiskolázással 
kapcsolatos költségeit az alábbiak szerint támogatja: 

o BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjról az 56/2011.(XI.29.)  számú  
Képviselő-testületi határozata alapján 3 000 Ft/hó.  

(2)Az Önkormányzatnál alkalmazásban álló munkavállalók /közmunka kivételével/ részére 
2012. évben, a Költségvetési törvényben megállapított bruttó 200.000 Ft/fő/év cafeteria 
juttatást biztosít, melynek jogosultságáról és felhasználásáról külön szabályzatban rendelkezik 

(3) A Képviselő-testület a körjegyzőségben és az önkormányzatnál foglalkoztatott 
köztisztviselők illetményalapját 2012. évben 38.650.- Ft-ban határozza meg. 

 

10.§ 

 (1) A Képviselő testület az államháztartás alrendszereiből finanszírozott vagy támogatott 
szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre 
céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására. A 
felhasználásról szóló elszámolást, a költségvetési évet követő év január 15-ig kell benyújtani a 
jegyzőhöz ellenőrzés céljából. 

(2) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt 
számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a 
további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. 

11.§ 

A Költségvetési szervek a következő címeken teljesíthetnek készpénzes kifizetéseket: 

a.) közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés 

b.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, költségátalány 

c.) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, 

d.) kiküldetési és reprezentációs kiadások  

e.) munkába járás költségtérítése 

f.) egyes szolgáltatási kiadások  

g.) társadalom-, és szociálpolitikai juttatás 

12.§ 



Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell 
alkalmazni. 

 

Ostorházi István sk                                                  Kiss Zoltán sk 

polgármester                                                             körjegyző 

 
 


