Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.
§ (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1)
bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII. 31.)Korm. rendeletben
(továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az
alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A helyi Önkormányzat
és a helyi önkormányzat költségvetési szervei
2012. évi költségvetése.
2. §
A képviselő-testület és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi összesített költségvetésének
Kiadási főösszegét
Bevételi főösszegét

17.590 eFt-ban
17.590 eFt-ban

állapítja meg.

3. Költségvetési bevételek és kiadások
3. §
A helyi Önkormányzat valamint az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei működési és
felhalmozási bevételeit és kiadásait költségvetési szervenként és összesítve e rendelet melléklete tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. §
A helyi Önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
5. §
(1) A képviselő-testület kizárólagos határkörében tartozik a költségvetési rendelet illetve a határozat
módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami
pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatni köteles.
6. §
Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörében előirányzat módosítást
hajthat végre a költségvetés főösszegén belül. Az előirányzat módosításról a körjegyző előkészítésében a
polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.
A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásai
miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30.-ig, illetve december 30.-ig módosítja.
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a működési célú
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés jóváhagyása a képviselő-testület határköre.
A képviselő-testület a hitelszerződés aláírására feljogosíthatja a polgármestert.
8. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel jóváhagyott bevételi előirányzataikon
felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörû előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő –
képviselő-testületi - tájékoztatás után történik.
9. §
(1) Az Önkormányzat esetleges felhalmozási és működési többletbevételének 100.000.-Ft feletti részéből
általános tartalékot kell képezni.
(2) Indokolt esetben a szakfeladaton belül, vagy a szakfeladatok között a dologi kiadásokat a polgármester
összeghatárra tekintet nélkül átcsoportosíthatja. Erről a képviselő-testületet a soron következő ülésen
tájékoztatni kell.
10. §
(1) A Polgármesteri Hivatal folyamatos és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy 100.000.-Ft erejéig kötelezettséget vállaljon abban az esetben,
ha a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat már felhasználásra került.
(2) A kötelezettségvállalás joga évente 2 alkalommal illeti meg a polgármestert azzal, hogy a képviselőtestületet erről utólag tájékoztatni kell.
11. §
A munkabérhitel felvételéről - a havi munkabér erejéig - a polgármester dönt a képviselő-testület
tájékoztatásával.

utólagos

12. §
(1) Hivatalos célú kiküldetés helyszínére történő utazáskor az autóbusz-menetjegy ára bemutatás nélkül is
elszámolható, ha az út megtételére saját gépkocsiját vette igénybe.

(2) A polgármester hivatalos célú kiküldetés címén elszámolhatja a megtett kilométer után a mindenkori
hivatalos, APEH által közzétett benzinárnak + 9-Ft költségtérítésnek megfelelő összeget.
13. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2013, 2014, 2015. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett
bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet mellékletében foglaltak szerint megállapítja és tudomásul veszi.
5. Záró rendelkezések
14. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a következő évi költségvetési rendelet
elfogadásáig a működéshez szükséges bevételeket beszedje, kiadásokat teljesítse.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Németbánya, 2012. február 29.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

Kihirdetve: Németbánya, 2011. március 1.

Bárány Péter
körjegyző

