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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !
A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának
rendjét az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az
Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok
módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően
az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.
Jelen előirányzat módosításra elsősorban a 2012. január 1-től 2012. június 30-ig
beérkezett többletbevételek, illetve az előre nem látható kiadásaik miatt került sor.
I. Egyéb bevételi többletek miatti előirányzat módosítás
Káptalantóti Község Önkormányzata a 28/2012. (V.03.) Ökt. számú határozatával
elfogadta, hogy a Globál Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője dr. Pecz Péter a
28.G.40.218/2012/10. számú ítéletben foglalt , az önkormányzatok javára megítélt
összeg alapulvételével megállapodjék a Mol Rt.-vel, hogy a per végérvényesen
befejeződjék. Az egyezségi megállapodás megtörtént ennek eredményeként
Káptalantóti Község Önkormányzata 1.890.472 Ft összegben részesült az
önkormányzatoknak megítélt összegből.
Eredeti előirányzatként nem terveztünk közhatalmi bevételeket az első félévben 17 e
Ft bevételt eredményezett. Ezzel az összeggel növeljük a bevételeink nagyságát. Az
önkormányzati adóbevételekhez kapcsolódó pótlék, bírságbevételek nagyságrendje
előre nem tervezhető, ezért a teljesítési adatok figyelembevételével utólagosan kerül
megállapításra az előirányzat összege.
II. Állami támogatások változása miatti előirányzat módosítás
A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet, illetve a 371/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
alapján a költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2012. évben is részesülnek
bérkompenzációs támogatásban. Az állami támogatás, illetve a bér és járulék kiadás
előirányzat módosítása a tényleges felhasználásnak megfelelően a Magyar

Államkincstár értesítése alapján történik. A jelenlegi módosítás 2011.decembertől
2012. szól, 268.207,-Ft összegben.
Ez évben is kifizetésre kerül a közlekedési támogatás, melyet teljes összegben
finanszíroz az Állami Költségvetés.
III. kiadásokhoz kapcsolódó módosítások
Kiadási előirányzat módosításra elsősorban a bevételek módosításával kapcsolatban
kerül sor.
− Bérkompenzáció
− Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
A kultúrház felújítása során a kivitelező cég jelezte az önkormányzat felé, hogy as
közbeszerzési eljárás során megismert műszaki tartalom nem azonos az MVH által
megítélt támogatási szerződés műszaki tartalmával, ezért az építési engedély
módosítására volt szükség. Az önkormányzat az engedélymódosítást elvégeztette az
engedélyezési eljárás során a KÖH által kért, valamint a pályázattal nem támogatott
feladatok fedezetét a költségvetés nem tartalmazta. Előzetes számítások szerint 1,5
millió forint a vállalkozó részéről a többletigény, melyet az önkormányzat nem
fogadott el. Szakemberek bevonásával folytatjuk az egyeztetéseket, de a költségek
növekedése elkerülhetetlen lesz. Ezért a kért 1,5 millió Ft helyett 1 millió forinttal
megemeljük a felújítási költségeket a tartalékok terhére.
A Képviselő-testület év közbeni költségvetést befolyásoló döntéseit is át kell vezetni
a költségvetésen: utánfutó vásárlás, Nyári táborozás támogatása.
A Polgárőrség év közbeni megszűnése miatt a támogatások összegét 200 e Ft-tal
csökkentjük és a tartalékokat.
Kérem, hogy a rendelet-tervezet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Káptalantóti
Község
2012.
évi
költségvetéséről a végrehajtásával kapcsolatos
egyes
szabályokról szóló
1/2012
(II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja és
/2012. (
)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…../2012. (…..) önkormányzati rendelete
Káptalantóti Község 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2012 (II.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(tervezet)
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-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 Káptalantóti Község 2012. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2012.
(II.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet ) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
(1)

A rendelt 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 54.252 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 66.073 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 11.821 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt 2.400 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt 0 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket 2.277 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 7.144 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét 66.073 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2)

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 11.821 ezer Ft költségvetési hiányt a
pénzpiaci befektetések értékesítéséből finanszírozza. Az év közben befolyó
kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell
fordítani.
2. §
(1)

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 3.820 ezer Ft tartalékot
határozott meg.

(2) A Rendelet részletező mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. §
(1)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
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