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Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

    1/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 

 
egységes szerkezetben  

 
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. figyelembevételével  
Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdésének a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. törvény 10.§ 
(1) bekezdés d.) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 
(1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségve-
tését az alábbi rendeletben állapítja meg: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára, továbbá az önkor-
mányzat által irányított költségvetési szervekre.  
A rendelethez kapcsolódó táblázatok jegyzéke tartalmazza a költségvetés részletező azono-
sító számait. 

 
 

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése 
 
 
2. § 

 
A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségveté-
si kiadási és bevételi nettó főösszegét 642 067 ezer forintban állapítja meg. 
 

3. § 
Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei előirányzatonként: 
a) közhatalmi bevételek 421 131 e Ft 
b) a közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei       16.330 e Ft 
c) az európai uniós forrásokból és az államháztartáson kívülről érkező 
    támogatásokból származó bevételek                                                                   0 e Ft 
d) nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek                                               172.883 e Ft 
e) a kapott kamatok                                                                                          2.000 e Ft 
f) működési célú (likvid)hitel                                                                         15.000 e Ft 
g) előző évi pénzmaradvány                                                                           29.723 e Ft 
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4. § 
 
(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatáro-

zott tételekből állnak, azaz 
a) a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai                    224.183 e Ft 
b) az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadások 
                                                                                                                                0 e                                                    
c) az európai uniós tagságból és más nemzetközi kötelezettségekből származó fizetési köte-

lezettségek                                                                                                                   0 e Ft 
d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott ellátások         13.633 e Ft  
e) a nemzeti vagyonnal kapcsolatos kiadások                                             157.272 e Ft 
f) az államháztartás alrendszereinek adósságával kapcsolatos kiadások       260 889 e Ft 
    fa) kötvény tőketörlesztés                                                 226 252 e Ft    
    fb) kötvény kamata                                                              4 637 e Ft 
    fc) működési célú (likvid) hitel                                          30 000 e Ft 
 
(2) A költségvetési bevételek fedezik a költségvetési kiadásokat, így a költségvetési egyen-

leg nulla. 
 

5. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nél-

küli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,  

 
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő. 
 

6. § 
 
 Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projek-

tek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hoz-
zájárulásokat a 2/1. számú melléklet tartalmazza. 

 
 

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 
 

7. § 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a  Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési fő-

összegét 36.926 ezer forintban állapítja meg. 
 

 
8. § 

 
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei előirányzatonként: 
a) közhatalmi bevételek                                                                                  36.685 e Ft  
b) a közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei             241 e Ft 
c) az európai uniós forrásokból és az államháztartáson kívülről érkező 
    támogatásokból származó bevételek                                                                    0 e Ft 
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d) nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek                                                           0 e Ft 
e) a kapott kamatok                                                                                                  0 e Ft 
f) működési célú (likvid) hitel                                                                                  0 e Ft 
g) előző évi pénzmaradvány                                                                                     0 e Ft 
 

9. § 
 
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott téte-

lekből állnak, azaz 
a) a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai                       32.926 e Ft 
b) az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadások 
                                                                                                                                 0 e Ft 
c) az európai uniós tagságból és más nemzetközi kötelezettségekből származó fizetési 
   kötelezettségek                                                                                                     0 e Ft 
d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott ellátások                   0 e Ft 
e) a nemzeti vagyonnal kapcsolatos kiadások                                                  4.000 e Ft 
f) az államháztartás alrendszereinek adósságával kapcsolatos kiadások                0  e Ft 
 
(1) A költségvetési bevételek fedezik a költségvetési kiadásokat, így a költségvetési egyen-

leg nulla. 
       

10. § 
 

 (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli 
– a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,  
 
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 

 
 

4. Az önkormányzat Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 
 költségvetési szervének költségvetése 

 
11. § 

Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
 

12. § 
Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

 
13. § 

Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
 

14. § 
Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
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5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 

15. § 
 

(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök: a hitel, kölcsön 
felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. 

 
(2) A képviselő-testület az elfogadott előirányzatok között az átcsoportosítás jogát 1.500 e 

Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester saját hatáskörében végrehajtott 
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja. 

 
(3) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tény-

leges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhető-
sége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen 
megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése. 

 
16. § 

 
A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonat-

kozásában az alábbiakat határozza meg 
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,  
b) köztisztviselők és közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/fő/év. 
 

17. § 
 

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület átruházza a pol-
gármesterre. 

a) általános tartalék összege 1.000 e Ft 
b) céltartalék összege          29.723 e Ft 

 
 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 

18. § 
 

(1) E rendelet 2012. február 21-én lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit figyelemmel a (2) 
bekezdésben foglaltakra 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. Jelen rendelet 2012. december 
31-én hatályát veszti. 

 
(2) Az átmeneti gazdálkodásról a polgármester beszámolóját a képviselő-testület jóváhagyja, a 
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jelen rendeletbe beépítve 
fogadja el. 
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(3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az önkormányzat, és az önkormányzat által irá-
nyított költségvetési szervek elemi költségvetését jelen rendelet elfogadását követő 30 napon 
belül hagyja jóvá.  
 
Mátraszentimre, 2012. február 20. 
 

Stuller András                                                                     dr. Bekecs Andrea 
polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
 

 
Záradék: az egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon: 
 
Mátraszentimre, 2012. február 21. 
                                                                                                               dr. Bekecs Andrea 

                                                                                                     címzetes főjegyző 
 
 

Záradék: a 14/2012. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe fog-
lalt rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon: 
 
Mátraszentimre, 2012. május 31. 
                                                                                                               dr. Bekecs Andrea 

                                                                                                     címzetes főjegyző 
 
 

Záradék: a 15/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon: 
 
Mátraszentimre, 2012. augusztus 29. 
                                                                                                               dr. Bekecs Andrea 

                                                                                                     címzetes főjegyző 
 
 

Záradék: a 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe fog-
lalt rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon: 
 
Mátraszentimre, 2012. november 30. 
                                                                                                               dr. Bekecs Andrea 

                                                                                                     címzetes főjegyző 
 

 
 
Záradék: a 4/2013. (V.15.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe fog-
lalt rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon: 
 
Mátraszentimre, 2013. május 15. 
 
                                                                                                               dr. Tanács Péter  

                                                                                                      jegyző 


