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TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET !
A költségvetési szervek tervezését, elıirányzat 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 elıirányzatok
módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelıen
az önkormányzat a bevételi és kiadási elıirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.
Jelen elıirányzat módosításra elsısorban a 2012. július 1-tıl 2012. október 31-ig
beérkezett többletbevételek, illetve az elıre nem látható kiadásaik miatt került sor.
I. Egyéb bevételi többletek miatti elıirányzat módosítás
Az önkormányzat adóbevételei örvendetes módon meghaladták az eredeti
elıirányzatok összegét, ezért ezeket módosítani kell / 1.282 e Ft /. Az önkormányzati
adóbevételekhez kapcsolódó pótlék, bírságbevételek nagyságrendje elıre nem
tervezhetı, ezért a teljesítési adatok figyelembevételével utólagosan kerül
megállapításra az elıirányzat összege / 148 e Ft /.
A központi költségvetés ez évben 556.800 Ft egyszeri támogatást juttatott a
gyermekvédelmi kedvezményben részesülık számára.
A Csobánc utcában értékesített lakótelket magasabb összegért sikerült értékesíteni,
mint amennyi a költségvetésben szerepelt/ 510 e Ft/.
A Viziközmő társulattól 1.000 e Ft került visszavezetésre az önkormányzat
számlájára, mivel a csatornázással kapcsolatosan kifizetési kötelezettségünk már
nincs, ezért a Viziközmő számlára befolyó bevételek az önkormányzatot illetik meg.
Kiadási elıirányzat módosításra a többletbevételek miatt kerül sor.
A Szociális támogatásokat az egyszeri támogatás összegével növeljük meg /557 e Ft
/.
Az egyéb többletbevételek egy részébıl a tartalék összegét kívánjuk megemelni /380
e Ft/, a másik részével, pedig csökkentjük az értékpapírok beváltásából származó
bevételek elıirányzatát/ 2.560 e Ft/.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
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Káptalantóti Község 2012. évi költségvetésérıl, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2012 (II.22.) önkormányzati
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(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 Káptalantóti Község 2012. évi
költségvetésérıl, 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 képviselı-testület a 2012. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 57.749 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 67.010 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 9.261 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 1.227 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 5.634 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 67.010 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2)

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

(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplı 9.261 ezer Ft költségvetési hiányt a
pénzpiaci befektetések értékesítésébıl 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 4.200 ezer Ft tartalékot
határozott meg.

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

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