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1-111/2012.
KIVONAT
Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. augusztus 28-án megtartott
testületi ülésének jegyzıkönyvébıl.
RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.
(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Az Önkormányzat Képviselı-testülete a központi költségvetési pótelıirányzatok, az átvett
pénzeszközök és a saját hatáskörő elıirányzat módosítások tudomásul vételével az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. bekezdése, valamint a 368/2011(XII.31.) Korm.
rendelet alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (02.16.) Ör.
(továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 12. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés
lép:
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı
költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését:
a)
398 228 ezer Ft költségvetési bevétellel
b)
420 743 ezer Ft költségvetési kiadással
c)
– 22 515 ezer Ft költségvetési egyenleggel
d)
2 988 ezer Ft finanszírozási bevétellel
e)
3 968 ezer Ft finanszírozási kiadással
f)
23 495 ezer Ft mőködési hiánnyal
g)
0 ezer Ft felhalmozási hiánnyal
h)
2 988 ezer Ft fejlesztési hitel törlesztés hiányával
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány összegébıl az Önkormányzat:
a) 23 495 ezer Ft összeget mőködési hitellel, illetve az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igénybevételével kívánja
finanszírozni.
2. §
A Rendelet 14.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
A Képviselıtestület – az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2012. évi költségvetés
kiemelt kiadási elıirányzatait:
a)

410 743 ezer Ft mőködési költségvetéssel
ebbıl:
168 058 ezer Ft személyi juttatással
40 948 ezer Ft munkaadókat terhelı járulékokkal és szociális hozzájárulási
adóval
138 028 ezer Ft dologi kiadással
3 990 ezer Ft egyéb mőködési célú kiadásokkal
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b)
c)
d)
e)

59 719
ezer
Ft
0 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
0 ezer Ft kölcsön nyújtással
3 968 ezer Ft hitel kiadásokkal
10 000 ezer Ft tartalékkal
ebbıl:
8 000 ezer Ft általános tartalékkal
2 000 ezer Ft céltartalékkal
állapítja meg.

szociálpolitikai juttatásaival

3. §
A rendelet 1/a., 1/b., 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., és 2/e. melléklete helyébe, jelen rendelet 1/a., 1/b.,
2/a., 2/b., 2/c., 2/d., és 2/e. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.

Pócs István s.k.
polgármester

Varró Gyuláné s.k.
címzetes fıjegyzı

A kivonat hiteles:
Kalmárné Kovács Andrea leíró
Recsk, 2012. augusztus 28.

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján 2012. augusztus 29-én megtörtént.
Varró Gyuláné
címzetes fıjegyzı

