
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
…./2012.(….) sz. rendelete 

a 7/2012.(III.7.) sz. (Az önkormányzat 2012.évi költségvetésérıl) rendelet módosításáról 
   T E R V E Z E T  

 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
23.§.(1.) bekezdése, 34.§-a,  valamint az államháztartásról szóló  tv. végrehajtásáról  szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakat – 42. § –  a 7/2012.(III.07.)sz. költségvetési 
rendeletét  az alábbiak szerint módosítja: 

1.§. 
 

A költségvetési rendelet 2.§-a helyébe a következı  lép:  
A képviselı-testület az önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési fıösszegét  412.847 
eFt-ban állapítja meg. 
  

2.§. 
 

A költségvetési rendelet 3.§.-a helyébe a következı lép: 
a) Irányítószerv költségvetésébıl kapott támogatás                                                             - eFt 

Önkormányzat költségvetési támogatása                                                                94.614eFt                        
             Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei                                                       146.317eFt                                    
                Helyi adók                                                                                  25.700eFt    
              Átengedett központi adók                                                          118.667eFt 
              Talajterhelési díj                                                                                850eFt         
              Egyéb sajátos bevétlek                                1.100eFt 
 
       b)   Mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel                                       15.953eFt 
             amely:            
                Elkülönített állami pénzalapból                                                      4.601 eFt                  
 TB pénzügyi alapjaiból                                                                 3.770 eFt 
                 Helyi önkormányzattól                                                                        0 eFt 
                 Nemzetiségi önkormányzattól                                                             0e Ft 
                 Többcélú kistérségi társulástól                                                             0eFt             
                 Jogi személyiségő társulástól                                                               0eFt 
                 Térségi  fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén 
                 belülrıl kapott EU-s forrásból származó pénzeszköz                    7.582eFt         
                  Fejezteti kezeléső elıirányzat bevételeként   
                     elszámolható összegbıl                                                                     0eFt 
                  Közponi költségvetés elıirányzat-módosítási kötelezettség           
                      nélkül túlteljesíthetı elıirányzatából                                                 0eFt 
            származik. 
       c)  Közhatalmi bevétel                                                                                    30eFt 
       d) Intézményi mőködési bevétel                                                              33.003eFt     
        e) Felhalmozási bevétel                                                                                288eFt 
        f) Mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      0 eFt 
        g) Az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele 
            (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik)                 0eFt   
        h) kölcsön, kölcsön visszatérülése                                                            25.170eFt     
         i) elızı évi pénzmaradvány igénybevétele                                              97.472eFt  
 
  
Mőködési kiadások elıirányzata összesen :                                              322.693 ezer Ft 
Ebbıl: 

- személyi jellegő kiadások  121.890 ezer Ft 
- munkaadókat terhelı járulékok  32.345 ezer Ft 



- dologi- és egyéb folyó kiadások  98.419 ezer Ft 
- támogatás értékő mőködési kiadás    3.400 ezer Ft 
- mőködési célú  pénzeszköz átadás  1.284 ezer Ft 
- társadalom- és szoc.pol. juttatás                                                       14.262 ezer Ft 
- hitelek nyújtása, törlesztése                                                              28.727 ezer Ft 
- belföldi értékpapírok beváltása                                                         22.366 ezer Ft    

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:                                     11.180 ezer Ft 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások elıirányzata                                                              6.180ezer Ft  
- felújítások elıirányzata                                                                           - 

            - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                    5.000 ezer Ft 
              A képviselı-testület az önkormányzat: 

- általános tartalékát                                                                              11.528 ezer Ft 
             - céltartalékát                                                                                         67.446 ezer Ft 
                
ban határozza meg.       
 
                                                                        

3.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
      (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
 
   Tóth Tibor sk.   Lukesné Csábi Ágnes sk. 
   Polgármester    Jegyzı 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
2012. szeptember 
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 


