
Osli Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2012.(II.8.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 

 
Osli 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: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra 
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki. 

 
A költségvetés címrendje és létszám-előirányzata 

 
2. § (1) A képviselő-testület  a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg. 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint 

költségvetési szervenként elkülönítve a  2. melléklet szerint állapítja meg.  
 
 

A költségvetési kiadások és bevételek összegei  
 

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 
a) költségvetési kiadását 71.248 E forintban, 
b) költségvetési bevételét 71.248 E forintban 
c) egyenlegét 0 forintban állapítja meg a 3. számú mellékletben foglalt részletezés szerint. 
4. § A képviselő-testület  a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről, a működési célú 

forráshiány fedezetéről szükség esetén a számlavezető pénzintézet útján működési célú hitel 
felvételével gondoskodik. 

5. § A 3. §-ban megállapított költségvetési kiadási összegen belül a kiadásokat kiemelt 
előirányzatonként a következők szerint állapítja meg: 

felhalmozási célú kiadás                                                      68 E forint 
ebből: 
felhalmozási kiadások áfá-val együtt        5.434 E forint 
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.688 E forint 
 
működési célú kiadás                                                    64.126 E forint 

 ebből: 
személyi juttatások 20.190 E forint 
munkaadókat terhelő járulékok 20.190 E forint 
dologi kiadások  25.317 E forint 
szociális és gyermekjóléti feladatok                               7.372 E forint 
működési célú pénzeszköz átadás                                   4.741 E forint 



 
6. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti 

megosztását önkormányzati szinten a rendelet 3. számú melléklete alapján határozza meg a 
képviselő-testület . 

(2) A vagyonfelélés megakadályozása érdekében valamennyi önkormányzati vagyon 
hasznosításából  származó bevételt fejlesztési célra kell felhasználni. 

(3) A képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójának teljes összegét 
felhalmozási célra kívánja felhasználni. 

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen 
önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi. 

 
A költségvetés részletezése 

 
8. § A 3. §-ban megállapított önkormányzati bevételeket és kiadásokat kiemelt 

előirányzatonként és címenként az 5. melléklet tartalmazza.  
9. § A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások közül a polgármesteri hivatal bevételeit 

és kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 6. melléklet tartalmazza. 
10. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat 

feladatonkénti megoszlásban a 8. melléklet alapján hagyja jóvá. 
11. § A képviselő-testület az önkormányzat előirányzatai között szereplő szociális és 

gyermekjóléti ellátásokat a 9. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.  
12. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások 

kiadásainak beruházásonkénti részletezését, felújítások kiadásait felújításonkénti részletezését 
a 10. melléklet szerint határozza meg. 

13. § A képviselő-testület az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit és az 
államháztartáson belül átadott támogatásértékű kiadásait a 11. mellékletben hagyja jóvá.  

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet 
tartalmazza. 

15. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló önkormányzaton 
kívüli projektekhez történő hozzájárulás összegét a 13. számú melléklet tartalmazza 

16. § A képviselő- testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 200 000 forintban 
határozza meg. 

17. § (1) A képviselő- testület a közalkalmazottak éves cafetéria keretét bruttó 78 000 
forintban határozza meg. 

 
 

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

18. § (1) A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő 
elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. 

(2) A Képviselő-testület  2012. évi költségvetési rendeletben létrehozott általános tartalék 
feletti rendelkezési jogát a polgármesterre ruházza át. 

19. § (1) A költségvetési szervek a rendeletben megállapított kiemelt előirányzataik között 
átcsoportosítást végrehajtani nem jogosultak  

(2) Az évközi előirányzatok megváltoztatása miatt a költségvetési rendelet módosításáról a 
képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési 
beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott 



határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő 
módosításáról. 

20. § 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 kisösszegű szolgáltatási 
kiadások készpénzben történő teljesítése esetén kerülhet sor. 

 
Záró rendelkezések 

 
21. § Ez a rendelet 2012. február 8-án lép hatályba 
 

 
 
 

 
 Fodor József Csonka László 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK 
 

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 
 
Osli, 2012.február 8. 
 

Csonka László      
        jegyző 

 
 


