
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.20.) 
önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX. törvény 143.  §  (4)  bekezdés  b)  pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő testületének az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 2/2012. (II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
    
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) a 2012. évi költségvetése működési kiadási főösszegét 24.780 eFt-ban,
ezen belül:
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 4.826 eFt-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó
összegét

1.175 eFt-ban,

ac) a dologi jellegű kiadásokat folyó kiadással együttes összegét     7.108 eFt-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások összegét  - eFt-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 9.705 eFt-ban,
af) a működési célú hitel törlesztés, visszafizetés összegét - eFt-ban,
b) a 2012. évi költségvetése felhalmozási kiadási főösszegét 3.213 eFt-ban
ezen belül:
ba) a beruházás kiadás összegét 800 eFt-ban,
bb) a felújítás kiadás összegét 600 eFt-ban,
bc) a lakástámogatás kiadás összegét - eFt-ban,
bd) a lakásépítés kiadás összegét -  eFt-ban,
be) egyéb felhalmozási kiadás összegét 198 eFt-ban,
bf) a felhalmozási célú hitel törlesztés, visszafizetés összegét  1.615 eFt-ban,
c) a 2012. évi költségvetése tartalék főösszegét  1.966 eFt-ban
ezen belül
ca) az általános tartalék összegét  1.966 eFt-ban,
cb) a céltartalék összegét - eFt-ban,
d) a 2012. évi költségvetése működési bevételeinek főösszegét 26.693  eFt-ban,
ezen belül:
da)  a  kapott  támogatás  (normatív  hozzájárulás,  -támogatás,  a  központi
költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás) összegét

14.323 eFt-ban,

db) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 1.723 eFt-ban,
dc) a közhatalmi bevétel (helyi adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások,
bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek) összegét

7.650 eFt-ban,

dd) az intézményi működési bevételek összegét 357 eFt-ban,
de) a működési célra átvett pénzeszköz összegét - eFt-ban,
df) az előző évi működési célú maradvány átvételének összegét - eFt-ban,
dg) a működési célú kölcsön összegét eFt-ban,
dh)  az  előző  évi  működési  előirányzat-maradvány,  pénzmaradvány,
valamint  a  vállalkozási  maradvány  alaptevékenység  ellátására  történő
igénybevételének összegét

2640 eFt-ban,

di) a működési célú hitel összegét - eFt-ban,



e) a 2012. évi költségvetés felhalmozási bevételeinek főösszegét 1.300 eFt-ban,
ezen belül:
ea) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét -  eFt-ban,
eb) a tárgyi  eszközök és immateriális  javak étékesítéséből és a pénzügyi
befektetésekből származó felhalmozási bevétel összegét

1.300  eFt-ban,

ec) felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét - eFt-ban,
ed) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvételének összegét - eFt-ban,
ee) a felhalmozási kölcsön összegét
ef)  az  előző  évi  felhalmozási  előirányzat-maradvány,  pénzmaradvány,
valamint  a  vállalkozási  maradvány  alaptevékenység  ellátására  történő
igénybevételének összegét

- eFt-ban,

eg) a felhalmozási célú hitel összegét - eFt-ban,
f) 2012. évi költségvetési egyenleg (többlet) összegét 1.966 eFt-ban 
g)létszámkeretét összesen 3 feladatonként az alábbi részletezésben:
ga) 841112 Önkormányzati igazgatás 1  fő,
gb) 889928 Falugondnoki szolgálat 1  fő,
gc) 890442 Bérpótló juttatásban részesülők 1  fő,
gd) összesen
állapítja meg.”

3  fő.

2.§ Az R.3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(6) A Képviselő-testület jóváhagyja a költségvetésben tervezett  1.966 eFt költségvetési tartalékot,
melyet működési célra használhat fel.”

3.§ Az R.
a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete,
b) 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete, 
c) 3 melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete, 
d) 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete, 
e) 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete, 
f) 6.melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete,
g) 7.melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete,
h) 8.melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete,
lép.

4.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba

Bőczi Miklósné Dr. Szabó Tímea
alpolgármester         jegyző

A kihirdetés napja: 2013. május 21. 

Dr. Szabó Tímea
jegyző


