Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
448.227 E Ft
Költségvetési bevétellel
488.542 E Ft
Költségvetési kiadással
40.315 E Ft
Költségvetési hiánnyal
37.709 E Ft
-ebből működési
2.606 E Ft
felhalmozási
állapítja meg.
(2)
Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1/A. melléklet alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3)
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2/A. melléklet részletezi.
(4)
A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 5. melléklet
alapján hagyja jóvá.
A 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6/A. melléklet szerint határozza meg.
(2)
Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait
felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(3)
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet
tartalmazza.
(4)
Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az
4. melléklet részletezi.
(5)
Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 8. melléklet szerint
határozza meg.
(6)
Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7)
A 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11/A,
12/A, 13/A, 14/A mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános, illetve céltartalékot nem állapít
meg.
(9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett
létszámát 65 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 60 főben állapítja
meg a képviselő-testület a 9. mellékletben foglaltak szerint.
3. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

