1. NAPIREND
ELİTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2012. február 21-én 17,00 órakor tartandó nyilvános ülésére
Tárgy:

Káptalantóti Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési
rendeletének elfogadása

Elıterjesztı:

Csom Károlyné polgármester

Elıkészítette:

Benczik Zsolt körjegyzı
Szente Miklósné ügyintézı
Pákai Zoltánné ügyintézı

TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET !
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény szerint és a 113/2011. (XI. 15.) Ökt. sz. határozatban megfogalmazott
költségvetési irányelvek figyelembevételével alakult ki Káptalantóti Község
Önkormányzatának költségvetési rendelet-tervezete. Az Országgyőlés 2011.
december 19-én elfogadta és 2011. december 28-án kihirdette Magyarország 2012. évi
költségvetésérıl szóló törvényt, melyben meghatározta az önkormányzatok számára
a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Ennek megfelelıen Káptalantóti Község
Önkormányzata megalkotta költségvetési rendelet-tervezetét.
A költségvetési rendelet készítésekor a legfıbb szempontok a koncepció szerint a
következık voltak:
1. A tervezés során elsıdleges szempont legyen a kötelezı feladatok ellátásának
biztosítása, a társult intézmények hatékony mőködtetése, figyelembe véve az új
önkormányzati törvény által meghatározott feladat ellátási kötelezettséget.
A 2012. évben fentebb leírtak szerint történt a költségvetési tervezés, melynek során a
mőködés biztosítása volt az elsıdleges szempont.
Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazta az
átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény
egyik kiemelt feladata.
A 2011. december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat
költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, belefoglalva az önállóan
gazdálkodó intézmények költségvetését. Az országgyőlés által 2011. december 23-án
elfogadott új törvény és a végrehajtására kiadott rendelet az önkormányzati
alrendszer gazdálkodására vonatkozóan új szabályokat állapított meg.
Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének
tartalmára vonatkozó elıírásokat, valamint a nemzetgazdasági miniszter rendeletet
bocsátott ki az elemi költségvetés felépítésére, tartalmára vonatkozóan. E
jogszabályok teljesen új szerkezető költségvetési rendelet elkészítését írják elı, mint
a korábbi években megszokott forma. Az önkormányzat költségvetési rendeletében
elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint a helyi

önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és a
könyvvezetési, tervezési, gazdálkodási feladatokat továbbra is a Körjegyzıségen kell
ellátni az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat vonatkozásában.
- A kiemelt elıirányzatok megmaradtak, (személyi, régi nevén: járulék-új nevén:
szociális hozzájárulási adó, dologi, stb.) de új fogalomként kell megismerkednünk: az
elıirányzat csoporttal: - mőködési költségvetés, - felhalmozási költségvetés, kölcsönök.
- A hiány a kiadások és bevételek különbsége. Az egyenleg finanszírozását kell
megbontani mőködési és felhalmozási finanszírozásra.
- Az államháztartási törvény 2013-ban bevezeti a feladatfinanszírozást. Ennek
részletei még nem ismertek.
Mőködési bevételek alakulása
A bevételeket mérlegszerően és összevontan az 1. és 2. mellékletben mutatjuk be.
Az önkormányzat mőködési bevételei tervezése során az elızı évi teljesítési
adatokból indultunk ki.
Az önkormányzat jelentısebb sajátos bevételei a helyi adókból származnak. Az
adómértékek az idei évben nem változtak, így a 4 adónemben összesen 5.140 e Ft-ot
terveztük költségvetésünkben.
1. Helyi iparőzési adó
A helyi iparőzési adóval kapcsolatos feladatok, a bevételek beszedése teljes
mértékben az önkormányzati adóhatság hatáskörében van. 2012-ben az adómértéke
nem változott, az adóalap 1,7%-a.
2. Magánszemély kommunális adója
Az adómértéke nem változott 10.000 Ft/lakás/év, és egyéb változatás sem került a
rendeletbe.
3. Idegenforgalmi adó
Az idegenforgalmi adóhoz az állam az üdülıhelyi feladatok ellátására hozzájárulást
ad. A hozzájárulás mértéke 2012. január 1-tıl - az idegenforgalmi adó minden
beszedett forintjához - 1,5 forint a hatályos szabályozás szerint. Az adó mértéke 150
Ft/fı/vendégéjszaka.
4. Építményadó
Az adómértéke nem változott 150 Ft/m2, és egyéb változatás sem került a rendeletbe.
Támogatások, kiegészítések:
Az önkormányzat legjelentısebb bevétele továbbra is az központi állami
támogatásokból (normatívákból) származik. 2012. évben a központi
költségvetésbıl ténylegesen 11.475,-eFt normatív, illetve egyéb kiegészítı támogatás
illeti meg az Önkormányzatot.
A legtöbb jogcímben nem történt jelentıs változás, ám van néhány tétel, melyek
tartalmában is módosultak.
Tartalmában változott meg a pénzbeli szociális
juttatások normatívája. Itt nem a lakosság összetétele volt a mutatószám alapja,
hanem a lakosságszám és a kifizetett segélyek összege.
2012. évben az állami támogatáshoz szorosan kötıdı szociális kiadásunk
tekintetében a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott
finanszírozási elvek szerint igényeljük az állami támogatást. A támogatások
lehívására havi ütemezésben kerül sor. (ápolási díj 75%-a, foglalkoztatást helyettesítı

támogatásjuttatás 80 %-a, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás 90
%-a.)
A normatív kötött felhasználású támogatások között terveztük a szociális kiadásaink
állami támogatás részét.
Az önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó két tételbıl tevıdik össze. Az
egyik a helyben maradó személyi jövedelemadó.
Az adóerı-képesség alapján számított jövedelemdifferenciálás esetében
önkormányzatunknál, az elızı évinél magasabb mértékő a kiegészítés.
A támogatásértékő mőködési bevételek között szerepeltettük azokat a
pénzösszegeket, amelyekbıl önkormányzatunk más államháztartási szervezettıl
részesül. A Kistérségi Társulástól kapott támogatás a mozgó könyvtár mőködéséhez,
a közfoglalkoztatáshoz a Munkaerı-piaci Alapból.
Támogatásértékő felhalmozási bevételként szerepeltettük azokat a pályázati
forrásokat, melyeket elbíráltak, támogatási szerzıdést kötöttünk a támogató
szervezettel és várhatóan a teljesítési határidı 12 hónappal meghosszabodik. (
Mővelıdési ház felújítása)
Fejlesztési kiadásaink forrását képezik az Önkormányzat felhalmozási és
tıkejellegő bevételei.
Az önkormányzatnál 1 építési telek várható értékesítések bevételét terveztük be.
Mőködési célú pénzmaradvánnyal az elszámolási számla dec. 31. –i összegével
számoltunk. A végleges pénzmaradvány meghatározása és elfogadása a
zárszámadáskor történik.
A bevételi és kiadási összegek eltérése miatt 5.509 e Ft mőködési és 4.724 e Ft
felhalmozási bevétel került beállításra a költségvetésbe, melyet az Önkormányzat
pénzpiaci befektetések értékesítésébıl fedez. A 2012. évi gazdálkodás során
kiemelten kell kezelni a bevételek teljesítését és takarékos gazdálkodás mellett
csökkenteni a kiadások nagyságát.
2013. évtıl kezdve már nincs lehetıség mőködési hiány tervezésére.
TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET !
Káptalantóti Község Önkormányzatának tervezett bevételeit és kiadásait az 1.
melléklet mérlegszerően, a 2. melléklet pedig részletesen tartalmazza.
Mőködési kiadások alakulása:
A személyi juttatások meghatározása a korábbi évekhez hasonló elven mőködött.
Az illetmények meghatározásánál a közalkalmazotti bértábla, illetve a kötelezı
minimálbérrıl szóló kormányrendelet elıírásai szerint jártunk el. A képviselıi
tiszteletdíjakban nem terveztünk változást, azonban a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról 1994.
évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése szerint „A polgármestert, választása szerint - az (1)
bekezdésben foglaltaktól eltérıen, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a
képviselı-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%ának megfelelı összeg.” Káptalantóti Község polgármestere megválasztását követıen
költségtérítésben nem részesült, az elmúlt másfél évben költségeinek megtérítését nem kérte.
Az utóbbi idıszakban azonban olyan jelentısen drágultak az üzemanyagok, hogy a szakmai
munkával járó utazás és egyéb kapcsolattartás költségeihez hozzájárulásként polgármester
asszony bejelentette igényét, melynek alapján javaslom 25 %-os költségátalány
megállapítását.

Létszám
A közcélú dolgozók bére és járulékai az önkormányzat kiadásai között kerülnek
tervezésre, itt az éves átlaglétszámot állítottuk be.
2012. évben biztosítani kívánjuk az önkormányzatnál a dolgozók részére cafetéria
keretet 60.000,-Ft plusz járulékai összegben.
A dologi kiadások esetében a közüzemi díjak tervezésénél az elızı évi teljesítéseket
vettük alapul. Természetesen figyelembe vettük a biztonságos mőködéshez
szükséges kiadási számadatokat a tényleges teljesítések függvényében.
Támogatásértékő kiadások, véglegesen átadott pénzeszközök:
A támogatásokra biztosított keretek kialakítása során az önkormányzat pénzügyi
lehetıségeit figyelembe véve határoztuk meg az egyes elıirányzatokat, melyeket a 3.
mellékletben mutatunk be részletesen.
Tartalékok:
Önkormányzatunk a biztonságos mőködés érdekében tervezett tartalékot.
A tartalékok részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
Önkormányzatunk 2012. évi költségvetésében 10.233 eFt felhalmozási hiányt
terveztünk. Káptalantóti Község Önkormányzatának közvetett támogatásait a 8
melléklet tartalmazza, melyben kimutatásra került a szemétszállítási díjak esetében
adott mentességek összege.
A mentességek minden esetben rendelten alapulnak. Szemétszállítási díjaknál a
mentességek összegét a Remondis Kft. részére számla alapján fizetjük ki.
Önkormányzatunk költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.
mellékletben mutattuk be.
Az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
A terv összeállítása során figyelembe vettük a várható bevételek ütemezését és a
kiadások alakulását. Az átmeneti gazdálkodás alatt a beszedett bevételek és kiadások
a költségvetésbe beépítésre kerültek. A kiadások elsısorban a mőködéssel
kapcsolatban merültek fel, és nem haladták meg az idıarányos mértéket (bérek,
járulékok, közüzemi szolgáltatások díja stb.). Az egyéb kiadások a 2011. évrıl
áthúzódó kötelezettségek teljesítésére szolgáltak, illetve a Képviselı-testület egyedi
döntésein alapultak.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megvitatására és elfogadására

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2012.
február 22-tıl Csom Károlyné polgármester költségátalányát
illetményének 25 %-nak megfelelı összegben: 33.750,- Ft-ban,
azaz Harmincháromezer-hétszázötven forintban állapítja meg.

II.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az
önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követı három évre várható összegeit az
elıterjesztés E/7. melléklete szerint fogadja el.

III.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
2012. évi költségvetésérıl és végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és__/2012.(__)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Káptalantóti, 2012. február 13.

Csom Károlyné
Polgármester

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
…../2012. (…..) önkormányzati rendelete
Káptalantóti Község 2012. évi költségvetésérıl, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról
(tervezet)
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, támogatásban részesített
magánszemélyekre terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezı és önként vállalt
feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban),
valamint kiadásokat (kiemelt kiadási elıirányzatok szerinti bontásban), továbbá
megállapítja az Önkormányzat és az intézmények létszámát.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. §
(1) A képviselı-testület a 2012. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 52.012 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 64.645 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 12.633 ezer Ft-ban,
d) a mőködési célú pénzmaradványt 2.400 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt 0 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú mőködési bevételeket 5.509 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 4.724 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú mőködési kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások fıösszegét 64.645 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplı 12.633 ezer Ft költségvetési hiányt
pénzpiaci befektetések értékesítésébıl finanszírozza. Az év közben befolyó
kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú mőveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklete alapján határozza
meg a képviselı-testület.
(4) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegszerő
bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.
(5) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplı

feladatokra.
(6) Az önkormányzati feladatok ellátását 9 fıben, a közfoglalkoztatottak létszámelıirányzatát 2 fıben állapítja meg a Képviselı-testület.
3. A költségvetés részletezése
3. §
(1) A Képviselı-testület a 2012. évi támogatások kiadásait célonként a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Képviselı-testület a 2012. évi felújítási kiadások elıirányzatát célonként az 4.
melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselı-testület a 2012. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint
állapítja meg.
(4) A Képviselı-testület a 2012. évi elıirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint
állapítja meg.
(9) A Képviselı-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények,
mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 8.
melléklet szerint fogadja el.
4. Költségvetési egyenleg
4. §
(1) A mőködési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselı-testület a
felhalmozási célú többletbevételek mőködési célú kiadásokra történı
átcsoportosítását rendeli el.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. §
(1) A Képviselı-testület a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait 2012.
évre a 7. melléklet szerint állapítja meg.
6. A költségvetési tartalék
6. §
(1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 4.000 ezer Ft tartalékot határozott
meg.
(2) A 2012. évi költségvetési általános tartaléka elsısorban az intézményi és
önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselı-testület határoz.
7. A személyi juttatásokkal és munkaerıvel való gazdálkodás,
az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
7. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások elıirányzatából
foglalkoztatható létszámkeretét 11 fıben állapítja meg.
Az Önkormányzatnál a cafetéria keret összege személyenként bruttó 77.424 Ft/fı.
8. Felhalmozási, felújítási, karbantartási elıirányzattal való gazdálkodás
8. §

(1) A beruházásra jóváhagyott elıirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
(3) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási elıirányzatával az
önkormányzat gazdálkodik.
(4) A beruházások, felújítások, karbantartások elıirányzat felhasználásánál
figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési
törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelezı a jótállási,
szavatossági igények érvényesítése.
9. A társadalmi, önszervezıdı közösségek önkormányzati támogatása
9. §
(1) A Képviselı-testület a káptalantóti székhelyő társadalmi önszervezıdı
közösségek részére a 3. melléklet kiadási elıirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli
támogatást.
(2) A támogatások folyósításának feltétele az elızı költségvetési évben folyósított
támogatásokról történı tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról,
hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége
tekintetében.
10. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb elıírások
10. §
(1) Az önkormányzatot megilletı pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a
polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat
gazdálkodását.
(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerzıdés ettıl eltérıen nem rendelkezik.
(4) A készpénzforgalom kímélése érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a
kiadások átutalással történı kiegyenlítésére.
11. §
(1) Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyzı a felelıs.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Körjegyzıség.
11. Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követı elsı napon lép hatályba.
(2) Hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.
(II.25.) számú rendelete, amelynek rendelkezéseit a 2011. évi pénzmaradvány
elszámolásánál még alkalmazni kell.
Nemesgulács, 2012. február 13.
Csom Károlyné
polgármester

Benczik Zsolt
körjegyzı

