Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Jánossomorja Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
Jánossomorja
Város
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
CXV. 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:
Első rész
A költségvetés címrendje és főösszegei
I. Fejezet
A költségvetés címrendje
1. §.
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés címrendjét a 16. számú melléklet
szerint határozza meg.
II. Fejezet
A költségvetés főösszegei
2. §.
(1) A képviselő-testület Jánossomorja Város 2012. évi költségvetésének
a.)
kiadási
főösszegét
1.135.737.773,-Ft-ban,
azaz
százharmincötmillió-hétszázharminchétezer-hétszázhetvenhárom
állapítja meg, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

egymilliárdforintban

b.) bevételi főösszegét 1.008.508.146,-Ft-ban, azaz egymilliárd-nyolcmillióötszáznyolcezer-száznegyvenhat forintban állapítja meg, melyet a 2. számú
melléklet tartalmaz
A hiány finanszírozása a 2012. évi 127.229.627,- Ft-os pénzmaradványból
történik.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat működési és tőke jellegű bevételeit és
kiadásait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint, az önállóan működő és

gazdálkodó (Polgármesteri Hivatal), valamint az önállóan működő
intézményekét pedig a 4 – 10. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja
meg.
(3) A költségvetési szervek létszámkeretét a 13. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi
évekre vonatkozó kihatásait az 11. számú mellékletekben részletezettek szerint
határozza meg.
Felhalmozási kiadások
3. §.
A képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási
előirányzatait e rendelet 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Tartalék képzése
4. §.
A képviselő-testület 2012. évi általános tartalékát 65.231.773,- Ft-ban állapítja
meg.
A köztisztviselők illetményalapja
5. §.
A köztisztviselők illetményalapja 38.650,-Ft a 2012. évi költségvetési törvény
alapján.
Második rész
I. Fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. §.
Előirányzat módosítás
(1) A költségvetési szerv vezetője jogosult és egyben köteles a többletbevételek
miatt az előirányzatot megemelni, módosítani. Erről félévenként tájékoztatja a
jegyzőt, aki köteles a polgármester által ennek megfelelően benyújtani a
költségvetési rendelet módosítására a javaslatot.

(2) Az évközi előirányzat változások miatt a költségvetési rendelet-módosítást a
költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és háromnegyedéves tájékoztatóval
együtt kell benyújtani a képviselő-testületnek.
(3) A részben önálló intézmények a rendeletben megállapított előirányzataik
között átcsoportosításra nem jogosultak.
7. §
Előirányzat-átcsoportosítás
(1) A képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve
előirányzat módosítás jogát tartja fenn a 3.000.000,-Ft (negyedévente) feletti
bármilyen, a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok, vagy
feladatok közötti átcsoportosítás esetén.
(2) A képviselő-testület az átcsoportosítás jogát – az (1) bekezdésben
meghatározottak kivételével – negyedévente 3.000.000,-Ft értékhatárig a
polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott jogkörben hozott döntésekről a polgármester a soron
következő képviselő-testületi ülésen írásban köteles tájékoztatni a képviselőtestületet.
8. §
A Stabilitási törvénnyel való összhang megteremtése
A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. évi törvény 10. § (7) bekezdésével összefüggésben kijelenti, hogy 2012.
évre nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet (hitelfelvételt).
II. Fejezet
Záró és átmeneti rendelkezések
9. §
Ez a rendelet 2012. február 16. napján lép hatályba.
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