
Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. (II. 23.) rendelete

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi
XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében
szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: Babót Község Polgármesteri Hivatala (önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv).
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szerv külön költségvetési címet alkot, ennek megfelelően az
Önkormányzat költségvetési rendeltének címrendje a következő:

A cím száma A cím megnevezése
I. Babót Község Önkormányzata
II. Polgármesteri Hivatal

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2012. évi költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 94 175 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 94 175 ezer forintban
c) egyenlegét 0 forintban állapítja meg a 8. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja
meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről, a működési célú forráshiány
fedezetéről szükség esetén a számlavezető pénzintézet útján működési célú hitel felvételével
gondoskodik.

(3) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell
alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz
beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisössszegű szolgáltatási kiadások
készpénzben történő teljesítése esetén kerülhet sor.

3. A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2012. évi
működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként- a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott címek bevételeit szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások
6. § Az önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a képviselő-testület a 4.
melléklet szerint határozza meg.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott
címek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint állapítja
meg.
(2) A 2. §-ban meghatározott címek kiadásait szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A 7. melléklet rögzíti:

a) az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként
b) az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként,
c) működési célú pénzeszköz átadást,
d) felhalmozási célú pénzeszköz átadást.



5. A költségvetési kiadások és bevételek
10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 8. melléklet határozza meg.
11. § Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
13 § A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások közül az önkormányzat bevételeit és kiadásait
kiemelt előirányzatonként és címenként az 11. melléklet tartalmazza.
14. § A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások közül a polgármesteri hivatal bevételeit és
kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 12. melléklet tartalmazza.

6. Éves létszám- előirányzat
15. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint
költségvetési szervenként elkülönítve a 13. melléklet szerint állapítja meg.

7. Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
16. § Az Önkormányzat vállalja, hogy a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1. /2F/09-2010-0007 pályázatához kapcsolódóan 4 024 000,- Ft
–os (azaz négymillió- huszonnégyezer forintos) önerőt az alábbiak szerinti biztosít és a társulás
számlájára megfizet:
 2012. évi költségvetésében: 2 414 400,- Ft,
 2013. évi költségvetésében: 402 400,- Ft.

8. Záró rendelkezések
17. § A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Molnár János Dr. Degovics Ildikó
polgármester jegyző


