
Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének
312012. (IL23') önkormányzati r;ndelete

' az Önkormán yzat 20l2.évi köIts}gvetéséről

Herend Város Önkormtínyzat Képviselő{estiilete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztrársasági megbízottak, valamint egyes centrrilis alrárendeltségií szervek feladat_ és hatásköreiról
szóló 1991- évi Xx' törvény 138. $ (1) bekezdés b) pontjában, az étl]arnhéztartásról szóló 2OII. évi
CXCV' törvény 23.$ (1) bekezdésében, valamint a 109. $ (6) bekezdésben foglalt felhatalmazás
alapjÍn,, a helyi önkorményzatoktól szóló 1990. évi LXV. törvény 91.$ (1) bekezdésében
meghatÍrozoIt felaclatkörében eljiírva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1.$ (1) A rendelet hatálya Herend Vríros onkorm ányzatára (a továbbiakban: Önkormrínyzat), mint a
költségvetési szervek gazdálkodásanak szabáiyat alapjrín gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi
személ1're, a Polgrírrrtesteri Hivatalra - mint öniá]lóan működő és gazdálkodó költségvetési szerwe -'
valamint az önkormányzat altaI itányitott önállóan működő költségvetési szervekre (a továbbiakban
együtt: költségvetési szerv) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatáya kiterjed a közvetlen és közvetett trímogatások tekintetében minden
támogatást nyújtó e rendelet hatalya aIá költségvetési szerwe, valamint minden trímogatásban
részestilőre.
2.$ (1) A Képviselő_testtilet a címrend et a Q) bekezdés szerint állapída meg'
Q) Az Ónkornaayzat címrendjében önáló címet alkot:
1) Herend Vríros Polgrí,rmesteri Hivatal
2) Herendi Altalános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3) Herendi HétszínviÉg Óvoda és Bolcsőde
4) Herend Kömyéki Önkormrínyzat Családsegító és Gyermekjóléti SzolgiíJata
5) Művel<idési Ház és Könyvtrír

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
3.$ (1) A Képviselő-testül et az Ónkormányzat és költségvátési szervei egyiittes 2012. évi
költségvetésének

a) bevételi főösszegét 531 264 ezet Ft-ban,
ebbő]:
aa) a költségvetési bevételek előirrányzatrít
ab) a finanszírozási műveletek bevételét
b) kialási főösszegét 531 264 ezer Ft-ban,

ebből:
ba) a költségvetési kiadások előirrínyzaüít
bb) a fuanszírozási kiadások (hiteltörlesáés) előirrínyzatát

454 614 ezer Ft-ban,
7 6 650 ezer Ft-ban,

484 602 ezer Ft-ban,
46 662 ezer Ft-bary

c) 76 650 ezer Ft a működési hirínnyal ríllapítja meg.
(2) A ktilső hiríny finanszirozása 7 6 650 ezer Ft miíködési célú likvid hitelfelvétellel történik.
(3) Az Önkormlányzat egyiittes bevételi és kiadási előirány zatainak főösszesítőjét (pénzforgalmi
mérlegét) az 1. melléklet tartzlrrtazza.
(4) A Képviselő-testiilet a költségvetés működési bevételi Íöössze gét 440 314 ezer Ft-ban, a
működési kiadrísi főösszegét 516 964 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a fe]halmozások bevéte]i főösszegét 14 300 ezeq' Ft-baa, a kiadrási
ftíösszegét 14 300 ezer Ft_ban allapítja meg.
(6) A költségvetési többlet, hiány és hiríny finanszírozásának kimutat ását a 2 . mel]éklet tarta1mazza.
(7) Az Önkormányzati költségvetés működési és felhalmozrísi célú bevételi, illetve kiadási
eIőirényzataiÍ mérlegszerűen a 3 ' melléHet tartaImazza.



3. Áz önkormányzat bevételei és kiadásai
4.$ (1) A 3.$-ban megríllapított költségvetési bevétel forrrísonkénti megbontását a 4. melléklet, a
költségvetési szervek bevételeit az 5 ' melléklet tartalmazza. '.' l
(2) A költségvetési s2ervek működési kiadásait jogcíme* szerinti bontásb an a 6. melléklet
tntalmazza.
(3) A Képvise1ő-testület a 2012. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirrányzatait a
6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testiilet az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási jellegú feladatok
kiadásai előiranyz atait a 7 . melléklet szerint állapída meg.
(5) A Képviselő-testiilet a költségvetési rendeletében felújításokra előirányzatokat nem hatlírozott
meg.
(6) Az öntormányzat által nyújtott pénzeszközátadásokat, trimogatásokat az 8. mellék|et
tartalmazza.
(7) A 2012' évi működési és felhalmozási kiadások valamint a működési és felhalmozási bevételek
mérlegszení bemutatását a 9. melléket tarta|mazza'
(8) A Képviselő-testrilet az örtkorményzat éves létszám-előírányzatát összesen, valamint
költségvetési szervenként aközfoglalkoztatottak éves letszám-e|őirényzatával egyútt a 10' melléklet
szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testtilet a 2072. éví előiényzat felhasználási ütemtervet a 11. mellékletben
foglaltak szerint , a 2012. éwe tervezett kö zvetet1témogatásokat a 12. melléklet szerint hagyj a j óvá.
(10) A központi költségvetésből az örlkorményzatot megillető hozzájár,ilásol<től szóló kimutatást a
13. melléklet, a normatív támogatások intézményenkénti megosztását a 14. melléklet tartalmazza.
(11) A társadalom és szociálpolitikai juttatasok előirÍnyzatitt a 15. mel1éklet ré szletezi.
(12) Az önkormátyzat adósságot keletkeáető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a
16. melléklet, a hosszú 1ejríratu kötelezettségek bemutatását a 17. melléklet tart almazza.
(13) A Képviselő_testiilet
a) a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatás i Intézmény 2012. évi költségvetését a
19. mellékletben,
b) a Herendi Hét szinvilág Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetését a 20. mellékletben,
c) a Herend Kömyéki Önkormanyzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgrílatrínak 2012. évi
költségvetését a 21. mellékletben,
d) a Múvelődési Ház és Könfirír 2012' évi költségvetését a22. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
5.s (1) A Képviselő-testÍ'ilet a számlavezető banknal lekötött óvadéki betét terhére kifizetést csak
fejlesztésre, valamint pá|yéaati úton elnyert pénzeszköz megelőlegezésére engedélyezi.
(2) A Jekötött betétbőI palyázati fe1adatra felhasznált összeget a pélyéu;ati elszrímolás után vissza
kell pótolni a költségvetési elszrímolrási számlrára történtjóváírást követő 3 napon belül.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a
hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6'$ (1) Az Önkormanyzat a hiríny és az átmeneti likviditási problémrík kezelésére, a költségvetési
bevételek és a költségvetósi kiadások egyensűyanak megteremtése érdekében' a szltnlavezető
pénzintézettel - a 2012. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követően - a 76 650 ezer Ft összegű
folyószámlúitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítja.
A hitel és j{írulékai visszafizetésének biáosítékául az öttkotményzat a költségvetési bevételeit jelöli
meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla
hitelkeret megállapodásnak a bankszrímla-szerződésben Íögzített 2012. évi kondíciókkal történő
a|áitására, és amennyiben a iikviditási helyzet indokolj a a sztrnlavezető banktól munkabér hite]
felvételére.
(3) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafiz etés időtartama alatt az
igénybevett hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.



5. A bevételi többlet kezelése
7.$ (l) A k(iltségvetési szerv a jóválragyott bevétetei előírányzatain felül többletbe vételét az kényítő
szerv egyidejÍí tájékoaatásával, a tényleges többlet 20 %_rir1ak megfelelő összegű, saját hatrásköni
előirrínyzat-módo sítás uüín használhatj a feI.
(2) A Képviselő_testület ezt az előiényzalmódosítrísi jogosultságot indokolt esetben az érintett
költségvetési szerv értesítése mellett magrához vonhatja.

6. Általános és céltartalék
8.$ A '(épvise1ő-testti1et cóltartalékot nem képez, indokolt esétben Képviselő-testLileti döntés
alapján az óvadéki betét összegéből, - a száriavezető bank egyetértésével - fejlesáési célokra
céltartalékot képezhet.

7. Több éves kihatással járó feladatok
9.$ A Képviselő-testiilet a többéves kihatrással járó feladatok (2012-2014. évre tervezett bevételek és
kiadrások) elóitényzatait a 18. mel1ék1et szerint fogadj a eI azza7, hogy a későbbi évek előirÍnyzatatt
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapíljameg.

8.x'orgalomképes vasr'on hasznosítás
10.$ (1) A Képviselő-testiilet értékesítésre kijelöli és meghirdeti:

a) a Herend ,,B'' lakóövezetbe tartozó kivett, beépítetlen terület megnevezésű,
b) a Herend, 7 44/94Lltsz-űktvett' beépítetlen terület megnevezésű'
c) a Herend 551/5 hrsz_ú, kivett' Sporttelep megnevezésű forgalomképes ingatlanait.

(2) A Képvise1ó-testÍilet felhatalmazza a polgiírmestert, hogy a hatrílyos vagyonrendeleti
szabrílyoásban foglaltak szerint a 3 miIlió forint egyedi nettó értéket el nem érő (1) bekezdés a) _
b) pontjaban jelöllingatlanokat legalább 2 o8o Ft/m2 + ÁFA minimum vételríron palyér;ati eIjatás
(versenyeztetés) lefolytatrísa nélkiil értékesítse.
(3) Az ingat1anértékesítésekból származó bevétel felhasznéúásátróI a Képviselő-testii1et egyedi
döntést hoz.

9. A 2012. évi kiiltségvetés végrehajtásának szabályai
11.$ A Képviselő_testiilet a jóváhagyott előirényzatok és létszrímkeretek közötti átcsoportosítas
jogát minden esetben fenntartja magrának.
12.$ A jogszabrílyokon, központi intézkedéseken alapuló előiráayzat válloziísok miatt sziikségessé
váló költségvetési iendelet módosításráról a Képviselő-testiilet Y4 évente, de legkésóbb.a következő
év költségvetésének Képviselő-testÍilet elé történő terjesztéséig -december 31_i hatályal _dönt.

13.s (1) A költségvetési előirrínyzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési
szervek vezetői teljes jogkönel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodfu jogszerűségéért' a
takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül a
költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megríJlapított önkormányzati trímogatas és saját
bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biáosított legyen az éves gazdálkodás, illeWe
kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja'
(4) A kö1tségvetési szervnél teÍvezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga utián a
költsógvetési tiámogatris növekedését. A kiadási előirrínyzatok, amerrnyiben a tewezett bevételek
nem folynak be nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek sámadási kötelezettséggel tuÍoznak a részükre juttatott céljellegű
tiímo gatás rendeltetésszení felha sználására v onarkozóarl.
(6) A költségvetési szervek lazarólag a Képviselő-testület eiőzetes jóváhagyásával nffithaírak be
szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattalmegvalósuló feladat ellátása költségvetési
többlettrámogatást igényel'
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven tuli fejlesáési kötelezettséget csak a Képviselő_
testiilet jóvahagyásával vállalhatnak.



14.s (1) A Polgrírmesteri Hivatal közszolgálati a1kaJmazottai tekintetében - a Magyalország 2012.
évi központi költségvetéséról sző(,ő 201I. évi CL)OO(W[.. törvény 56'$ (1) bekezdés alapján- az
illetményalap 2012. évben 38 650._ Ft' 

'' 
t

(2) A Képviselőtesflilét a 2009. évi CIX. törvény figyetembevételével a polgármester és a
köztisztviselők cafetéria-juttatásénak 2012. évi éves bruttó keretösszegét az illetményalap 5-
szörösében határozza meg.
(3) A Képviselő-testtilet nyugallomrányú köztisztviselők szociríis és kegyeleti támogatása céljara
2012. évben 5 000._ Ft szocirílis keretet állapít meg. \
(4) A IGpviselő_teshilet az őnkotmányzati intézményekben foglalkoziatott közalkalmazottak és
munkavlíllalók részére béren kíviili juttatások biztosítása céljából bruttó 7 860 Filrothó
előir ény zatot biúosít.
15.$ (1) A helyi önkormrányzati költségvetési szerv pénzmaradvrínyát a Képviselő-testÍilet hagyja
jővá'
(2) A Képviselő-testijlet gazdasági sziikséghelyzetben a költségvetési szervet megillető
pénnnaradvény felhasznáását korlénozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül kiilönösen az,
amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16.s Az áIlafiháztaÍtás pénzeszközei felhasznríásával ' az éilamhaztartáshoz tartoző vagyonnal
történő gazdálkodrissal összeftiggő - nettó 5 millió forintot meghaladó értéld - ánlbeszerzésre,
építési beruházásra, szolgéitatás megrendelésére' vagyonértékesítésre, vonatkozó szerződések
megnevezését (típusát)' téLrgyát, a szerződés létrejöttét a szerződés megkötését követó hatvan napon
belül a költségvetési szerv nevében szerződést kötő személy köteles az önkormányzat intemetes
honlapjrán közzé teruri.
17.$ (1) Az Önkorrn ényzat irányítása aIá tartozó, altala Íinanszírozott költségvetési szervhez
önkormrányzati biztost kell kirendelni, ha annak elismert tartozásállománya 30 napon tuli és nem
képes egy hónap alatt 30 nap alá szorítani, és tartozrásrínak mértéke eléri az éves előirrányzatrínak 10
%o-át, vagy az 5 mi1lió forintot.
(2) Az Önkormrínyzat felügyel ete alá tartozó költségvetési intézrnények kötelesek az éitaluk
elismert és esedékességet követő 30 napon tuli tartoziásállomiíny hó végi alakulrísríról adatot
szolgríltatni.
(3) Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefiiggő valamennyi kiadás - a költségvetési
szervet terhelő' az önkormányzati biáos kezdeményezésére felbontott, msgszüntetett, módosított
szerződésekkel összefiiggésben keletkező kiadasokat kivéve - az Ötlkorminyzat költségvetését
terheli.

10. Á költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabáIyai
18'$ (1) Az önkormrínyzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirtinyzatai év közben
megváltoztathatóak az előirényzat módosításával. Az e|őirÍnyzatok megváltoáatása e költségvetési
rendeletben meghatétro zottak szerint történik.
(2) A költségvetési szervek a jóvríhagyott bevételi előiranyzataikon fe]ii]i többletbevételeiket a
költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítrísa utrín hasanálhatják fel'
(3) A Képviseló-testiilet nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű
előirtínyzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirrányzatok között.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19.$ (1) A költségvetési szew vezetője önálló létszrím-és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a
költségvetési szew részére engedélyezett 1étszám (álláshe1y)-keretet a tényleges foglalkoztatás
során köteles betartani'
(2) Az egyes foglalkoztatási formáka (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a meg- bízási,
tiszteletdíjas foglalkozlatás) rálláshelyenként, illetve összessé gében az elemi költségvetésben
tervezett (módosított személyi juttatás) előirényzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi jultatási
pőtelóirányzat kérelemmel, ha előirényzata, illetve maradványa nem biáosítja törvényben előírt
kötelezettségei telj esítését.



12. Támogatási szerződés
20.s (1) A 20 ezer Ft_ot meghaladó iisszegrí trímogatások' átadrisa előtt a tamogatas cimzettjével
megállapodást kell kötni' ,' I

(2)-A Éépviselő-testiilet évente a november 15_ig megakJtandó éves belső ellenőrzési tervébe
beépíti a he1yi önkormrányzat költségvetéséból célje1leggel juttatott tamogatások felhasználása
elszrímolásrínak ellenőrzését.
(3) Az elszrímolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a trímogatríst nem célirányosan fel- használó
szewezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhet{ meg.
(4) A kö{ségvetésí szerv ktiltségvetési támogatását a Képviselő:kstiilet a költségvetési szervek
pénzellátIási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott tiímogatások a
megállapodásnak megfelelően, illetve részletekben kerülnek kiutalásra.

13. Az önkormányzat álta| irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat
keretében sze|Iemi tevékenység szolgáItatási szerződéssel, számla ellenében

történő igénybevételének szabáIyai
21.s (1) Az önkormányzat által f€lügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében
szellemi tevékenység végzÁsére szolgríltatási szerződésseI' szrímla ellenében ktilső személy vagy
szeÍ,{ezet az e $-ban meghatározott feltételekkel vehetó igénybe.
(2) A szolgáltatÍsí szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a köitségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező
személyt nem fo glalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegú feladat ellátrfua sztikséges, és a költségvetési szerven belül a

feladat ellátás{íhoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem á11

rendelkezésre.
(4) Jogszabrílybarr' vagy a költségvetési szerv szeruezeti és működési szabáIyzatában meghúározott
iezetői feladat ellátasáÍa szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának _ a fenntartóval egyeztetetÍ - részletes feltételeit' az elIátbatő feladatokat a
költségvetési szerv Szewezeti és Működési Szaba}yzatbart hatfuozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell ktilönösen:

a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét'
c) részletes utalást ana hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely köriilményre tekintettel áll' fenn,

d) a szerződes időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt' hogy a szervezet részéről személy szerint ki köteles

'a feladat ellátásár4 valantint a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

. |4'Zárórendelkezések
22.$ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép bataÍyba.

Q) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített
keriiletek.

Yajaí LészIó
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 20i2. február 23-án kihirdetésre keriilt.

kiadások e rendeletbe beépítésre
\-

, * !, a-- t"t\z: s
Dr. Jáger György-

jegyző

\ .-,*rt\ 2qr
Dr. Jáger György

jegyző

$""fu
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KÖ}i-YVvIZsGÁr,Ór vÉr-nuÉNy
az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-terv ezetéről

ez AI:lt' 24. s Q) bekezdése értelméberr ,,A jegyző által elkészített köItségvetési
rendelettenezetet a polgármester a központi költségvetésrőI szóIó törvény kihirdetését követő 45
napig nyújtja be a képviselő-tesailetnek'' '

Az államhéúartásról szóló 20L1' évi CXCV (Áht.) 23. $ (1) bekezdése előírja: ',A 
helyí

önkormányzat a kÖItségvetését kijltségvetési rendeletben áIlapítja meg. ''

Elvégeztem Herenil Városi Onkormányzat Képviselő-testülete elé terjesztett 2012' évi
költségvetési rendelet-tervezet vizsgálatát a régi Ötv. hatályban lévő 92lC $'a alapján, abbóI a
szempontból, hogy az reális és valós adatokat taítalmaz-e, összeállítása megfelel-e a
jogszabályok előírásainak, elemeztem pénzügyi belyzetet, különösen az adősságot keletkeáető
kötelezettség_vállalások tekintetében.

1') A kö|tségvetési rendelet-tervezet benyújtásának határideje

az Áht. 24. s Q) bekezdése előírja, hogy ,,Á jeglző által elkészített költségvetési
rendelettervezetet a polgármester a központi kóItségvetésről szóló tönény kihirdetését kÖvető 45

napig nyújtja be a képviselő-testülenek'' - ami 2012. februar 13-i határidőt j elent'
Az inkoÍmélnyzat trárgyévi költségvetési rendelet-tervezetét a képviselő-testület két fordulóban
tárgyalta. A2012- február l3-i elsó forduló után a rendelet végleges változatának ismételt meg-
tárgyalására és elfogadására a 2012. februar 22'i üléserr kertil sor - eleget téve a fenti előírásrrak'

2.) A költségvetési rendelet-tervezet jogszabályi megfelelősége' tervezés megalapozottsága

A rendeletalkotást meglratározó főbb jogszabályok:
. A Magyar Közrírsaság 201I. évi költségvetéséről szőlő 2012. évi CLXXXVII. törvény

(költségvetési törvény)
c Az Á|Iamháztar1ásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
o A helyi önkormányzatokól szóIő 201l. évi CLXXXD(. tv. (új ÖtV')
o A helyi önkormányzatokróI szóló, tÖbbször mód. 1990. évi LXV. törvé[y (ÖtV.) hatályban

lévő paragrafusai
. 36812011' (XII. 31.) Korm. rend. az á|lamháztartásról szóló trirvény végrehajtásaról (Ávr.)
o 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (stabilitási tv.)
. 35312017. (XII. 30.) Korm. rerrdelet az adósságot keletkeáető ügyletekhez történő

hozzáj ár ulás r észletes szab ályairó l
. 56/201 1.(XII.31.)NGM rend. a szakfeladat-rendről, az ál|amháúartási szakágazati rendről
o Herend Vát'os Önkormáryzatának 2012. évi költségvetési korrcepciója
. Az egyes adónemek, járulékok változásairnl szóló törvények, jogszabályok.

Az á|lamhazÍartásra vonatkozó jogszabál1változrísok lérryeges hatása az önkormrínyzati
szfétára, hogJ 2012. évíői' a helyi önkormányzatok esetében önálló jogi személy az

önkonnányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az örrkormátiyzat irányítása aIá tartozó
költségvetési szerv is - saját adószámmal, törzssámmal, fizetési szám|ával, elemi költségvetés
készítési, kön1wezetési, elemi beszrírnoló és egyéb inforrnációszolgáltatási kiitelezettséggel'
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Nem része a helyi önkoÍmányzat költségvetési rende]etének eZ é\"től a nemzetiségi (kisebbségi)
önkormányzatok költségvetése.

A Stabilitási tcirvény 10. $ (4) bekezdése szintén lényeges váltoást jelent az önkormányzati
gazdálkodás vonatkozásában, kimondja, hogy az önkormrínyzat működési célra csak likvid
hitelt vehet fel' (Tv. 1' $ c) bek. alapjan a likvid lritel naptari éven belül visszafizetendő hitel')
Rögzíti a Stabilitási törvény i0. $ (3) bekezdése, ho$l az önkormanyzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből származó targyévi ös'szes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügyletek
futamidejének végéig egy évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevéÍelek SOYo-át.
Felhalmozási cé1ú hitel felvételére _ néhríny kivétellel _ a Kormíny előzetes hozzájLírulása utárr
lesz lehetősége az önkormányzatoklak.

A likviditasi kockézat csökkentése érdekében az áLlanhin{artásról szóló törvény 36-37. $-a
meghatilrozza az eljárási szabál't, mely szerint a költségvetés végÍehajtása során fizetési
kötelezettség a szabad elóirányzat mértékéig vállalható, Íigyelemmel ana, hogy a teÍvezet|
kifizetés időpontj ában a pénzigyi fedezet biztosított.
A hivatkozott törvény 78. $ (2) bekezdésében és a végrehajtrísi rendelet (Ávr.) 122. 5 Q)-G)
bekezdésében elői4a az önkormányzat és a költségvetési szervek részére a hdvonta aktmlizáh
likvidit^i terv készitésének kötelezettségét a bevételek beérkezesének és a kiadások
te|j esítésének üte mezéséről.

A költségvetési rendelet_tervezet összeállításának tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi
előírásokat az Aht. valamint az Avr ' $-ai bnalmazzák.

A költségvetési rendelet-tervezetben be kell mutatni a helyi önkormanyzat:
o költségvetésibevételeitkiemeltelőiranyzatonkén|
o költségvetési kiadrásait előirányzat-csoportonként valamínt kiemelÍ előirányzatonként,
o az önkormányzat, a polgármesteri hivata], továbbá az önkormányzat által iranyított

költségvetési szervek költségvetését - köLtségvetési beúteleit kiemelt előirányzatonként,
a költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportonként, yalamint kienelt
előiriinyzatonként -,

o elkiilönítetten az európai uniós fonásból finanszíÍozott üámogatással megvalósuló
programok bevételeit és kiadásait, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájáralást,

. a felha]mozási kiadásokat feladatonként,

. felújításielőiÍányzatokatcélonként,
o a költségvetési bevételek és kiadások kiilÖnbözeteként a költségvetési hiány (többlet)

összegét,
o a költségvetési hiríny belső flnanszirozására szo1gálő, előző évek pénzmaradványrának

. igénybevételét - miÍködési és felhalmozósi cél szerint -,
o a költségvetési hiány külsó finanszirozására szolgáló finarrszírozási célű műveletek

bevéteteit - műkÖdési és felhalmozási cél szerint -,
o a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósítrísához a Stabilitási

törvény szerinti adósságot keletkeÍető ügylet válik, vagy váIhat sztikségessé, az
adósságot keletkeztetó ügyletek vá,rható együttes értékéVel együtt,

o a Stabilitási törvény 3. $ (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, az aclósságot keletkeztető ügyletek
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és a Stabilitási tv.
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/20]1. ( I' 30. Korm' rendelet -
meghatározottak szerinti saját bevételeit,

o elkülönítetten az általános és a céltartalék előirányzatait,
. költségvetési szervenként - polgármesteri hivatal esetében is _ az engedóIyezett

létszámot' a közfoglalkoáatottak létszámát,
o flrtanszírozási céÍú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
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Tájékoztatő jelleggel bemutatandó a helyi önkormányzat:
3 összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásbarr _ kiadások előirányzat

csoportonkónt és kiemelt előirrínyzatonként, a bevételek kiemeIt előirányzatonként -,
o előirrírryzatfellrasználásiterve,
. többéves kihatással.járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
. közvetett tfuno Batásait taÍtalmazó kimutatás.

A rendelettervezet véleményezése során megvizsgáltam a tervezet összeállítasrínak számítási
any agait, szerkezetét, j ogszabályi hátterét.
Megállapítottam, hog a Képviselő-testiilet részére előterjesztett rendelettervezet jogszabáIyi
előírásokon, továbbd gazdasági felméréseken alapuló valós adatokat tartalmaz, alapvetően
megfelel a rendelettervezet i)sszeállítását meghatározó jogszabályi előírasoknak.
A rendeletteryezet a kaltségvetés végrehajtása érdekében szüluéges felhatalmazásokat - az
előirányzatok teljesiilése, illetve teljesíthetősége érdekében -, yalamint a sziLlrséges
int é z ke d é s e ket ö s s ze s s é gé b en t art almaz za-

3.) I{erend Yárosi onkormányzat2Dl2. évi költségvetési terve

Az önkormányzat 2012, évi költségvetésének tervezett előirányzata 531.264 eFt' ami a bázis
évi eredeti előirányzathoz (678.843 eFt) viszonyítva 78,3 %-otjelent.

A 2012. évi költségvetési rendelet-tervezntfő sÁmai'.
. költségvetési bevételek előirrínyzata 454.614 eFt
o finanszírozási bevételek előirrínyzata ?6'650 eFt

- ezen beIüI: előző kölxégvetési pénzmaradvány 0 eFt
műlcridési jell. likvid hitelJelvétel 76.650 eFt

o költségyetési kiadások e|őkányzata 484.602 eFt
. finanszírozási kiadrísok előirányzata /hiteltörlesztés 46.662 eFt

a.) A költségvetés tervezett bevételein€k összetétele:

Bevételek
2011. évi eredeti
előirányzat/eFt

2012. évi eredeti
előirányzat/ eFt

változáslo/o
2012t2011.

I. Saját működési bevételek 37 .204 36.7'10 98,8

II. Költségvetési támogatás 159.486 151.55s 95,0
III. Köáatalmi bevéteIek* 2L6.692 204.890 94,6

IV. Felhalm. és tőkejellegű bevételek LM 3.400 23,61

v. Támogatásértékú bevételek
- működési céIra
- felhalmoási célra

54.74'r
42.741
12.000

57.799
57.799

106,I
135,2

vI. véglegesen átvettpénzeszközök

VII. Tárrrog., kölcsön visszatérülés 24^L 200 83,0

Kö lls égv etés i b ev étele k * 468.s08 454.614 96,3

Költségvet. hiány belső finanszÍrozása
- előző evi pértzmaradvóny

Kvet.hiány külső frnanszírozisa (hitel) 210.410 76.650 3ó'0

VIIL FÍttlttszírozds Í céIú bevételek 210.470 76.650 38,0

Bevételek ósszesen: 678.918 s31.264 78,3
* Ide tartoznak a helyi adók, átengedett központi adók, bírságok, pótlékok
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b.) Költségvetéstervezettkiadásainákiisszetétele:

I(iadások
2011. éYi eredeti

előirányzat/eFt
2012. évi ered€ti
előiránvzat/eF't

Yáltozás %o

20n/2att.
Személyi juttatások 267.629 26'1 .196 99,8

MunkaadÓkat telhelő járulékok 68.954 69.485 100,8

Dologi kiadások 1?6.292 125.614 99,s

Segélyek és ellátottak pénzbeli juttatásai 11.850 15.4s0 130,4

Támogatás ért.műk.célú kiadások 5.423 5.857 108,0

PénZeszköz átad.ah.kíVtibe 3.500 1.C00 28,6

Tartalék mtiködési jellegií

Mííkötlési célú kiad.ísi előiÍónw 533.ó48 484.602 90,8

Felhalmozási kiad (beruh.'felúj.) 2.664

Felhalm.célű pénzeszköZ átadás

Felhalm.céIú egyéb kiad.
Tartalék felhalmozrísi jellegű

Felhahrrozós i céIú kiad.előbdnll 2.664

Kti ltségyetés i kiadósi előinin1zatok 536.387 484.602 90,3

Fi nanszírozdsi k iafuÍs o k 142.531 16.662 2) ''

- felhalm. hitel töÍlesztése 142.531 46.662 11 1

Kiadási elóirányzat összesen: 678.E18 537.264 78,3

A2 önkormán zat tárgévi köItségvetési kerete az előző éy eredeti költségvetési előirányzatához
viszonyítvc 21,7 %a-knl volumenében 147.654 eFt-al alacsonyabb.

c') Pénzforgalmi mérlegekalakulása

A fő számokon belül a működési- dologi jellegíi, illetve a felhalmozási jellegrí kÖltségvetési
elóirarryzatok pénzforgalmi egyensírlyának alakulását az alábbi táblázat m]tatja:

Áz önkormtin1zat 2012. évi köItségyetési tenében a bevételi és a kiadási költségvetési
e l ő ir ányz atok fő s zámain ak egl ens úIyát me gt er emt e tt é k

Á pénzforgalmi mérlegeken belüI:

o A n'ííködtsi jellegíí előirányzatok pénzftrgalmi tnérlege 2012. éaben is fon'ásltiányos.
A működés pénzforgalmi mér1egének egyensrrlyát a rendelet-tervezelbeÍL, nxint
kiilső hiÁny fnanszírozdsa m'űködési célú hitelíe1vétel biztosíL1a'

o A Íelhalntozasi jellegu Mlkégoetési előiránymtok péttzforgalmi mérlegének egyensúlyát
megteremtették: a felhalmozási jellegú kiadás fedezete a íelhalmozási jellegű saját
bevételei.

Megnevezés 2011. évi 2a12. évi
B€vételi ei. Kiadási ei. Bevéte|i ei. Kiadási ei.

eFt eFt eFí eFt

Működésijellegű előirányzatok 468'364 533.'723 45|214 484.602
Felhalmozísi célú előlÍárnyzatok l44 2.664 3 '400
Finanszírozrísijellegil előir. 210.410 142.531 76.650 46.662

Esyíitt 678.918 678.918 531.264 531.264
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A köitségvetésí teru finanszírozdsi jellegu téteki közé taftoztkbevételi oldaloo mint
kiilső liány finanszírozása a 76.650 eFt működési jellegí hitelÍelvétel.
Finanszírozasi kiadÍsí előiúnyzata az önkotmártyzatnak 46.662 eFthiteltörlesztés.

4.) Összefoglaló a 2012. évi költségvetési rendelet-tewezetrő|

Az önkor mány zat költségvetési rendelet-tervezetének összeáll ítása szabályszení:

o A rendelet-t eÍvezet - nrellékleteivel egyiitt - összességében eleget tesz a jogszabályok

által előírt, tartalmi és formai követelményeknek'

o A költségvetés összeállítása sonáa firyelembe vették a he1yi költségvetési koncepcióban,

költségvetési törvényben, kapcsolódó jogszabályokban előírtakat.

o A bevételi e1őirrányzatok tevezése a bázis év tényadatain alapul, figyelemmel a varható

változásoka, a központi előírasokra.

o A 2072. évi költségvetési rendelet'tervezet összeállítása során a bevételi és kiadásí
költségvetési elői rányzatok (oszánnainak egyensúlyát megteÍemtették.

o A költségvetés egyensú1yát - mint külső hiány finanszíroz1sa _ a múködési cé1ú

hitelfetvételbíztosítja' Rendelkezésle á11ó éves hitelkeretiik 80-000 eFt'

o Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának mutatója atfugyév tervezett
adataí alap1án 6,8 %, amj - a jogszabáIyi előírások szerint - nem számol
mríködésí Ío1yószán1a hitelÍizetési kötelezettséggei. Az eIőző évrőI áthozott likvid
hitel állománya azonban már nem éven belüli fizetési kötelezettséget jelent!

o Az önkormányzat likaidihisí hitelének 2011.12.3L-i tisszege 42.562 eEt zlolt, ami 2011'

eoben röaidltj áratú |titelf reté si k)tekzettúget j elent.

o Tárgyéves, Íelhalrtozási jeIlegú hite1felvételt nem telveztek, éves felhalmozási
hitelfizetési kötelezettségti* 3.200 eFt.

o A költségvetési rendelet-tervezetben múködési futelÍelvétel címén 76.650 eFt-ot

terveztek, ami a költségvetési előkányzat 1"4,0 oÁ-a. EbböI 42.562 eFt - saját

bevétel hiányában - az elmúlt évi likviditási hitel visszafizetési kötelezettségének,

34.088 eIt a tárgyévi hiány Íinans zitozásénak Íottásaként szerepel.

o Tartalékot a költségvetés nem tartalnmz.

o Az önkormányzat a Stabilitási törvény által előírt un. középtrívú tervet elfogadta,

amelyben a tátgyévi hiteltörlesztéseket ajogszabályban meghatározott saját bevételek 50

%o-állozkell viszonyítani. Az éves mutatók nem lraladják meg a megengedett szintet.

Az önkormányzati gazdálkodasra yonatkozóan az ésl végén elfogadott törvényeh jogszabályok
jelentősen szigorítják a gazdálkodásra yonatkozó előírásokat, meggátoljók az eladósodottság

további ntjvelését, nagy hangsúlyt fehetnek az átláthatóságra.

Az új szabólyozas értelméberl míÍkjdesi célra csak likvid _ éven belüIi visszaJizetési

kÓtel;zettségíí'- hitelt lehet felvenni. Év végén azonban likvid hitel állomány már nem lehet.

Ebben az éiben még tehetőség varl a működési köItségvet^t ,'hiánnyal temezni''' és az indokolt

hiónyra állami, un. önhikis tómogatást kérni. Ez a lehetőség 20I31ól megszűnik, helyette a

feladatfinanszírozás kerüI bevezetésre, és költségvetés hiánnyal nem lesz tervezhető.
-Az 

áIian a jfuőben csak az alapfeladatokhoz, az önkormányzati kötelező feladatokh'oz
kapcsolódó, indokoh mtiködési hiányra biztosít majd pótlólagos Íorrást, önként vállalt

feladatokra nem.



6

Áz önkormányzat kölíségvetési gazdáIkortásának 2012' évben is kiemelt feladala a
pénzügyi egyensúly fennlartása, az önkormányzat Íizetőképességének megőrzése'

Á pénziigyi egjlensúIy tartós bÍztosítlÍsfl kriíikus, ami eglre hatékonyabban megkijveteti

- a nagyon fegyeLmezett, taknrékns köItségaetési gazdnlkodast,
- flz önkoÍmányzat likaiditósí htlyzetének íllandn kiaetesét,
- a terÜezettbeaételekrealízálását,kintléaőségekbelajtását'
- A beaételek ntjz:elése illefue a köItúguetési hiány csökkentése réuén, a hitelfintési

kiteleze ttség telj esíthető sé gét bizto sítani ktII'
- A kiifuény Wocsdtasíból adódo hnssmlejórafii Wtelerettségek finanszítozhatósógn

érde6ben reáIis gazdasági szattíttisokat lrzll aégemi. A aisszafzetés időtaftamfua
keszített un. tnegaa'Iósíthatósági pénzügyi teruet folyamttosan aktutllizilni szükseges'

- A ki)Itségae#si gazdnlkodlis belső ellrnőrzesi kontrolljátki l<ell építeni,
- A hrlyi szinten (kjltségaetési rendelet-tcmezetben) megfogalmazott z;égrehajtási

szílbályok't kjaetkezetesen, a gazdilkoúis minden szitttjén be kell tartani.

A felülvizsgáIt kiiltségvetési rendelet-tervezet alkalmls a helyí rmdelet elfogarlásdra, a7x,al a
körylwíagólói megjeglzéssel' hogy véleménye a 2012' februfu 27-i képviselo-testüIeti ülésen
esetlegesen beépítésre keriilő módosítdsokra nem Íér kí

A régi Óttl. 90' s G) belezdése értelmében ,,A lulyi önkormányzat gazdalkodasanak
biztonságáért a leépaiÍelő-teshilet, fr gazdalkodns szabóIyszerűségéétt a poIgirmester felclős" .

BalatonÍüred, 2012, februúr 21,

Bauemé PoórVilma
kamarui t ag könywirs gdló
kamalai tags.szám: 000643.



1.melléklet
a l2012.(ll .)önkormányzati rendelethez

Herend Város onkormányzat
2012. éVi bevételi és kÍadási előirányzatainak főös9zesítője

Ezer Ft

9.'í5'1,.a:'i-:.F:;;;].jiÉ:':Tl:!::::.i ]Ji:É}''léaij.ú:.jÍ;ijll:li::lli''j.í:';i]]..a]:j.!i:
c D

I. onkormánvzat és intézménvek kiadásai 462 87 5 489 870 462 295
2. Ebbol: személVi iUttalás 267 629 263 434 267 156
3. Járulékok 68 954 67 073 69 485
4. Dolooi kiadások 126 292 159 363 '125 614
5. ll Működési céIú pénzeszkőz átadás 20 773 26 429 22 307
6. TámoqatásértékÍj kÍadás 5 857
7. I\,,4űködési célú támooatás 1 000
B. Szociális iuitatás. ellátottak iuttatása 15 450

i . FeIhaimozási céÍú pénzeszköz átadás 0 48 0
10. FelhalmozásÍ kiadások 28 449 0
11 Felhalmozási lritel tőrlgsztés 53 sí0 It0 4'100
12. Tarta lék 50 000 50 000
13. Rövid leiáratú hitel visszafizetés 88 62,1 88 621 42 562
14.|::'.j'il KiaidáEóli.iősszesén:!l-'.j*i::a!:::',!]i-Í:i:l:;:!j.:.::::':]]-.] 43 :': ;:.,7ini2T.l ,1ii,it,53:t



2'melléklet
a l2012.(ll. ) önkormányzati rendelethez

H e re nd Város Ön ko nn á nyzat
KöltségVetési Íöbblet' hiány és a hiány finanszírozásának kimutatása

Ezer Ft

Hiány finanszírozása:



ezer Ft-ban

3'mellék|et
a 12012.(n. ) önkományzati rendelethez

Herend Város önkormányzat 2012. évi rnúkódésÍ és felhalmozási mérlege

Fe1halmozási bevételek

Felhalmoási kiadások



a t2a12.(U

H eíend várc s ankorfi á n}rzat
2a12' évi bevételi előírányzatai forásonként

4'melléklel
.)ónkorrnányzaii r€ndelethez

Ezet Fl



5. melléklet
a /20i2.(li. )'öllkomiálry!a1l rendeIeihe?

Herend VáÍos ÖnkoÍm;nyzat önállóan működö intézményei bevétele

:szánl: [ii.ii-liitíEÉ,*ffi.i,.t'l-j,r:i.;:'i
l _'Z_ul1Évl ]

;'ul9qg!í 'i
B D

1gatlan bérbeadás 1 58S 1 800
Nem lákóingállan bérbeádás 4741 4 309 445

lvielÍátás 5
u2 454 37 141 33
69 811 6 58 728

KöltségVetési lámogatás 150 262 49 734 148 20
Kötött támogalások I22. 46 957
AtVett Dénzeszközök/vissza jqénvlések 12 0AA
oEP Íjnanszírozás háziorvos i szolgálatra 20 06 21 143 10 800
oEP íinánszírozás védőnői szoloálatÍa 4n2 5 482 511C

Ebböl intézménVek kÖltséqvetés i támoqatása 750 1 -119177

1. oldal



#jiffisK€Eí]ffi iErE7'*;€Eiijí!E

2- oldtsl



3. oldel '



'-'-. -J. - -::::::=::::._-_::l-i;::1r-..=::

7'melléklet
a 1201 2' |ll')önkományzati lendelclhez

Het'end Város onkormányzat
201 2.éVi felha ! mozási kiadás ok el őh'ányzata fe ladatonként

8'melléklet
a Da12.(ll .)ön(armányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2012. évi pénzeszköz átadásainak é5 egyéb támogatásainak etőÍÍányzaÍa

Ezer Ft

l

i

l'



6.mellékIet
a /2012'(ll .)önkormányzati rendelethez

l4ercnd válos onkamányzat és köÍÍségvetési szer'reÍ
2012. évÍ núködési és fenntaftásí kiadási etóirányzatai szakfeladaÍoniiént

Ezet Fl

ö N KoRrv!ÁNYZAT'! FEr-f{DAToK
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10. melléklét
a l2o12'(1l. ) onkormányzati rendeletheZ

l{e re n d Vá ros O n ko rm ány zat 20 1 2' éví létszán'l ke rete kii ltségveí:ósi
''-'"_'- 

szervenként és a kozfog lalkoztatottak száma (fő)

116,5
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' 12.melléklet
A 20í2'(ll. ) Önkormányzati rendelethez

Herend vá']os önkormányzat 20í2'évre Íervezett közvetett támogatát

' Ezer Ft-ban

lliéőiiéii'ó"''cÉi:ilí;'i,Éií,Ei ._;!]a€.ii:*::':il;':i''illij'.;*'-']j,.

Kossuth 179-187 kÖzmÍIköltseo átvalla|ás 300
Foqorvosi rendeló helyiséqhasználat . 450
Német Nemzetiségi Önkormányzat heÍyiséghasználat 50



l3.meIléklet
6 Ec]2('ll' ) alli..Fán]z?'! únÍlFlelhez

l{erend VáIos Önkormányzat 20í2' évi normaiíV Límogatása

1. oldal



a /!cl!i.ll ) Ü ómánJzali Ícnr].]e!h.z

í3.mellékl€t

HeÍend VáÍos Önkormányzat2012. éVi normaiív támoga tása
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'15' melléklét
A l2cl12'(ll. ) önkormányzati rendeÍethez

Társadaiom é5 szociá]politikai juttatások előirányzaia
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a l 20 1 2' (l l. ) önko r m á"u'",l,:'fr""1:1['j"

Herend Város Önkormányzat
2012-2014 évÍ" teNezett bevéteIei és kiadásai

Ezer Fl-ban



19.melléklet
a /2012.(]l' ) önkoÍmányzatj rendeJelhez

HBréi]dl Ájiaián03 !skola 2012- évi kö jíségvetése



20.melléklet
a l2a12.(ll' ) önkolmányzatj rendelethez

Heréndi Hétszínvilág Óvodé és Bölcsőde 2012' éVi kölÍségvetése



2'l.nelléklet
a l2o12.(ll. ) önkormányzati rende|ethez

Herendkörnyéki onkormánrzatok családsegító é5 Gyennekjóléti szolgá!atának 20J2.
évi köitségvetése

$o{
s'Iá

'iiii'

:.]';?9.11.éJi] :]'
i rrr eredeii. r:' il
::'';ióIrEnüiát'''

\/Árh,ÍÁ 
'él''cítóG

c D
lMüködési céIU áfuett pénzeszköz 95
l(öItségVelésa támoqatás I 530 I 483 I448
Kístér5ég támogatá5a 4 863 4 863 4 823

ársUlt önk.támogatása
1 912 818 0

'1:-]-ls'öc;Ézo !anévéÍeIe.ó5 6ézesé n]']il-1'|l .:i:":.!l: 1 s] 3 ..-: - -.r. ..ltE.25 '. i :! : :rt:.l: ::,:. 1: 4..27 1



22.melléklet
a l2012.(ll. ) önkormányzati rendelethez

I|'lűvelődési Ház és Könyvtár 2012. éVi költségVetése


