
 1 
Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  

6/2012. (III.23.) sz. önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl 

 
Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
törvény 23. § alapján az Alaptörvény 32. cikk f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következı rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra 
és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed 
ki. 

 
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében 

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint 
minden támogatásban részesülıre. 

 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
2. § 

 
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését: 

 
361.149 e Ft költségvetési bevétellel 
456.216 e Ft  költségvetési kiadással 
   95.067 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, 
ebbıl: 4.554 e Ft mőködési többlet, és  
 99.621 e Ft felhalmozási hiány. 

 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
célú mőveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete (1-4. táblázat) alapján 
határozza meg a Képviselı-testület. 

 
(3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegszerő 

bemutatását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet részletezi. 
 

(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a Képviselı-testület a 6. sz. melléklet alapján 
hagyja jóvá. 

 
A költségvetés részletezése 

 
3. § 

 
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következık szerint 
állapítja meg: 
 

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplı beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 7. sz. melléklet szerint határozza meg. 
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(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplı felújítások kiadásait felújításonként a 8. 

sz. melléklet szerint részletezi. 
 

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. sz. melléklet részletezi. 

 
(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztetı ügyletbıl 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 
költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves létszám elıirányzatot és a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.sz melléklet 
(1-5. táblázat) szerint határozza meg. 

 
Az Önkormányzat a kiadások között 3.433 e Ft céltartalékot – ebbıl Kultúrház 
eszközbeszerzésre 310 e Ft-ot, Német Nemzetiségi Önkormányzat tartaléka 362 e Ft – állapít 
meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselı-testület 100 e Ft összegig a 
Polgármesterre átruházza, ezen összeg felett a Képviselı-testület a tartalék fölötti rendelkezési 
jogot fenntartja magának (10. sz. melléklet). 
 
A finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselı-testület 
fenntartja magának. 
 
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 43 
fıben, a közfoglalkoztatottak létszám-elıirányzatát 0 fıben állapítja meg a Képviselı-testület. 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

4. § 
 

Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyzı a felelıs. 
 

5. § 
 
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérı, vagy meghaladó elismert tartozásállománya 
további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási 
elıirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb az 1 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv vezetıje haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzat Jegyzıjének. 
 

6. § 
 

(1) A Képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának. 

 
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az 

Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt elıirányzat-átcsoportosítások miatt a 
költségvetési rendelet módosításáról a Képviselı-testület a Jegyzı által történı 
elıkészítése után, a Polgármester elıterjesztése alapján negyedévente dönt, de legkésıbb 
a költségvetési évet követı év február 28-áig – december 31-i hatállyal dönt a 
költségvetési rendelet módosításáról. 

 
7. § 
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(1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott 

bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat-felhasználási 
jogkörrel rendelkeznek. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is 

csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a 
költségvetési szerv biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhatnak 
kötelezettséget. 

 
(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük 

terhére, a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik 
fel, csak a Képviselı-testület jóváhagyását követıen. 

 
(4) Az önállóan mőködı költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében 

meghatározott elıirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, 
munkafolyamatai megszervezésérıl úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan 
mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított elıirányzatok 
gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. 

 
(5) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott 

elıirányzat-változtatásáról a Jegyzı elıkészítésében a Polgármester a Képviselı-
testületet harminc napon belül tájékoztatja. Az önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szerv vezetıje a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásról 15 
napon belül köteles a Jegyzıt tájékoztatni. 

 
8. § 

 
(1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıjeként a Jegyzı köteles 

saját hatáskörben kialakítani számviteli rendet, melynek szabályait számviteli politikában 
és számlarendben kell rögzíteni. 

 
(2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belsı szabályzatban 

rögzíteni a mőködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét 
meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe 
vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli 
hiányosságért a felelısség a költségvetési szerv vezetıjét terheli. 

 
9. § 

 
(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására 

csak a Képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. 
 

(2) A Képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat az önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt 
elıirányzatok felett rendelkezı önállóan mőködı költségvetési szerv köteles betartani. Az 
elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. 

 
10. § 

 
(1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri 

Hivatal köteles gondoskodni. 
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(2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek 

az évközi elıirányzat-módosításokról a Jegyzı által elrendelt formában kötelesek 
naprakész nyilvántartást vezetni. 

 
11. § 

 
A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 

 
(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan 

mőködı költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenırizni, az 
éves ellenırzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenırzés tapasztalatairól a 
Polgármester a zárszámadási rendelettervezet elıterjesztésekor köteles a Képviselı-
testületet tájékoztatni. 

 
(2) A Jegyzı köteles gondoskodni valamennyi önállóan mőködı és gazdálkodó, továbbá 

önállóan mőködı költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belsı 
ellenırzés megszervezésérıl és mőködtetésérıl. 

 
12. § 

 
Záró és vegyes rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
(2) A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti az Önkormányzat 2012. évi átmeneti 

gazdálkodásáról szóló 4/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet. 
 
 
   Papp Zoltán  Nagy István 
   polgármester  jegyzı 
 
Kihirdetve: 
 
Levél, 2012. március 23.  Nagy István 
    jegyzı 


