Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013(V.06.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(III.29.)önkormányzati
rendelet módosításáról
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskola Intézményfenntartó Társulás
létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás 6.11 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Alap, Sáregres, Vajta Önkormányzata Képviselő-testületei
véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Cece Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(III.29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Cece Nagyközség Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési
szerveket – 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 833.469.000 Ft-ban, kiadási
főösszegét 833.469.000 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi
költségvetési bevételi előirányzatait e rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(2)
Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) közhatalmi bevételek
0 Ft
b) intézményi működési bevételek
c) önkormányzat sajátos működési bevételei
d) normatív állami hozzájárulások
e) normatív kötött felhasználású támogatások
f) támogatásértékű működési bevételek

17.548.000 Ft
109.964.000 Ft
147.317.000 Ft
47.244.000 Ft
379.494.000 Ft

g) felhalmozási bevételek

27.649.000 Ft

h) likvid hitel

11.754.000 Ft
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(3)
Cece Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási jellegű
bevételeinek működési cél szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.”
3. § A Rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei
működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként e rendelet 3.
melléklet szerint állapítja meg.
(2)
Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
a) személyi juttatások
190.186.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

49.905.000 Ft

c) dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások
d) működési célú pénzeszköz átadások

139.139.000 Ft
16.506.000 Ft

e) Szociális ellátások

62.303.000 Ft

f)Felújítás

21.480.000 Ft.

g)Intézményi beruházások

22.398.000 Ft.

h) Hitelek összesen

62.779.000 Ft.

(3)
Cece Nagyközség Önkormányzata személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát szakfeladatonként, a dologi
kiadások előirányzatát szakfeladatonként e rendelet 4. melléklete rögzíti.”
4. § A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Cece Nagyközség Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait
beruházásonként, felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.”
5. § A Rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A költségvetés egyenlege 62.629.000 Ft hiány.
(2)

Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása
a) belső finanszírozással történik
0 Ft összegben
b) külső finanszírozással történik
62.629.000 Ft összegben.

(3)

A belső finanszírozáson belül
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a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele
ebből
aa) működési célú
ab) felhalmozási célú
(4)

A külső finanszírozáson belül
a) adósság konszolidáció

0 Ft,
0 Ft
0 Ft

62.629.000. Ft”

6.§ A Rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola 2012. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 184.116.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 184.116.000 Ft-ban állapítja meg.”

7.§ A Rendelet 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Cecei Általános Iskola 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatait e
rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(2)
Az Cecei Általános Iskola 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
b) közhatalmi bevételek

0 Ft

b) intézményi működési bevételek

2.110.000 Ft

c) önkormányzat sajátos működési bevételei
d) normatív állami hozzájárulások

0 Ft
102.847.000 Ft

e) normatív kötött felhasználású támogatások
f) Működési célú pénze. átvétele

0 Ft
23.813.000 Ft

g) felhalmozási bevételek

0 Ft

h) likvid hitel

0 Ft

(3)
A Cecei Általános Iskola működési jellegű bevételeinek működési cél szerinti
részletezését a 2 melléklet tartalmazza.”
8.§ A Rendelet 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola működési és fenntartási kiadási
előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2)

A Cecei Általános Iskola 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:,

a) személyi juttatások

104.352.000 Ft
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b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) dologi + egyéb folyó kiadások

28.001.000 Ft
51.763.000 Ft

d) működési célú pénzeszköz átadások

0 Ft

e) Szociális ellátások

0 Ft

f)Felújítás

0 Ft.

g)Intézményi beruházások

0 Ft.

h) Hitelek összesen

0 Ft.

(3)
A Cecei Általános Iskola személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó előirányzatát szakfeladatonként e rendelet 4. melléklet,
a dologi kiadások előirányzatát szakfeladatonként e rendelet 2.melléklet rögzíti.”
9.§ A Rendelet 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Cecei Általános Iskola nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait
beruházásonként, felújításonként e rendelet 5 melléklete tartalmazza. „
10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Gábor
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Cece, 2013. május 06.

Albert Zsuzsanna
jegyző

