Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak szerveire és a felügyelete alá tartozó
intézményekre terjed ki.
2. A költségvetés címrendje
2. § A Képviselı-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) Az önállóan mőködı valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési intézmények
egy-egy költségvetési címet alkotnak.
(2) Alcímet alkotnak az önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények
költségvetésében szereplı nem intézményi kiadások. Az alcímek teljes körő felsorolását a 2. számú
melléklet tartalmazza.
3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének eredeti elıirányzatát
a) 3.661.565 eFt költségvetési kiadással
b) 3.606.462 eFt költségvetési bevétellel és
c) 55.103 eFt költségvetési hiánnyal
fogadja el.
(2) A képviselı-testület az önkormányzat összes kiadását 3.806.359 eFt-ban, ebbıl
a)költségvetési kiadást
3.661.565 eFt-ban, melybıl
aa) mőködési költségvetési kiadást
1.116.904 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadást
2.544.661 eFt-ban
b) mőködési hitel törlesztést
132.650 eFt-ban
c) fejlesztési hitel törlesztést
12.144 eFt-ban
hagyja jóvá.
(3) A képviselı-testület az önkormányzat összes bevételét 3.806.359 eFt-ban, ebbıl
a)költségvetési bevételt
3.606.462 eFt-ban, melybıl
aa) mőködési költségvetési bevételt
1.001.157 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételt
2.605.305 eFt-ban
b) likvid hitel bevételt
199.897 eFt-ban
c) fejlesztési hitel bevételt
0 eFt-ban
hagyja jóvá.
(4) Finanszírozási célú mőveletek egyenlegét 55.103 eFt-ban hagyja jóvá.
(5) A költségvetés bevételei elıirányzatait a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait és a
tervezett hitelfelvételt a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetés mőködési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerően a
4. melléklet tartalmazza.
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4. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét
az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselıket valamint a megbízásos jogviszonyban levık
létszámát nem foglalja magában, azonban a fıállású polgármester a Hivatal állományi létszámába
beletartozik.
(3) A részmunkaidısök, a munkaidı arányában szerepelnek.
5. § (1) Az Egyesített Szociális Intézmény szociális intézményi társulás keretében mőködtetetett
feladatai – családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzırendszeres házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat – költségvetésének elfogadásához a társult önkormányzatok külön megállapodás szerint gyakorolt - egyetértése is szükséges.
(2) A Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok mőködéséhez a
hozzájárulás csak a költségvetési rendeletben meghatározott mértékig, havonta, idıarányosan
teljesíthetı.
6. § (1) A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint intézményeinek összevont elıirányzat
felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselı-testület a költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait a 8. melléklet szerint
állapítja meg.
(4) A gördülı tervezés tartalmazza a likviditást megırzését célzó szükséges kiadáscsökkentést és
hitelátstrukturálást.
(5) A több éves kihatással járó döntések kihatását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek a 10. mellékletben
szerepelnek.
3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek, alcímek
tekintetében annak az intézménynek a vezetıje felelıs, amelyhez cím, alcím tartozik.
(2) A képviselı-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi elıirányzat módosításokra az
önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások
elıírásait kell alkalmazni.
(3) Az önállóan mőködı intézmények vezetıi saját hatáskörében való elıirányzat-módosításairól
tájékoztatja az önkormányzat jegyzıjét, aki gondoskodik arról, hogy az elıirányzat-módosítások –
ideértve a Polgármesteri Hivatal cím módosításait is - a polgármester elıterjesztésében,
bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.
(4) Az elıirányzatok átvezetése érdekében a Képviselı-testület költségvetési rendeletét
negyedévente, a költségvetés negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolók tárgyalásával egyidejőleg
– szükség szerint – módosítja.
(5) A képviselı-testület az elıirányzat-módosításokról legkésıbb a költségvetési beszámoló
felügyeleti szervhez történı eljuttatása elıtt 5 nappal dönt.
(6) A képviselı-testületi és átadott hatáskörben végzett elıirányzat-módosításokról a Polgármesteri
Hivatal nyilvántartást vezet.
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8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat Polgármesteri Hivatal
útján gondoskodik.
(2) Amennyiben az önállóan mőködı intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az
esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az önállóan
mőködı intézmény vezetıje jogosult és köteles errıl a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a
tájékoztatást a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésıbb 30
napon belül a képviselı-testületet elé tárja.
(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló rendeletben elıírt feltétel teljesül.
(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az
önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról
szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell
gazdálkodni.
(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezetı pénzintézetnél
rövid lejáratú betétben lekötni.
(6) A folyószámla hitel teljes összege felett, a költségvetés végrehajtásának érdekében az
önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni.
9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselı-testületet
rendszerességgel tájékoztatni kell.
(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselıt-testület dönt.

negyedéves

4. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai
10. § (1) A kiadások elıirányzatok csak lehetıséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek
realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában
teljesíthetık. Ezen rendelkezés a mőködési és felhalmozási költségvetés tekintetében is betartandó.
(2) A céltartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet
rendelkezni. A polgármesteri céltartalék fölött a Polgármester rendelkezik.
(3) Az költségvetés fıösszegét érintı, illetve kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítások az
önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.
(4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehetı fel, a képviselı-testület külön döntése
alapján.
(5) A képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalap összegét 42.000,- Ft-ban állapítja meg.
(6) A „KEOP-1.2.0./B Szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezéső pályázat támogatás mellett
megvalósítani kívánt Enying Város szennyvízcsatornázása és tisztítása címő projekt
kedvezményezetti hozzájárulás finanszírozása” céljára az
Enyingi Szennyvízcsatorna-építı
Víziközmő Társulat által felvenni kívánt 428.400.000,- Ft kamattámogatott VKT hitel és
98.061.302,- Ft nem kamattámogatott VKT hitelhez a Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitel futamideje alatt az önkormányzat éves költségvetésébe a készfizetı kezességet, illetve a
hitel adott évre esı adósságszolgálatát betervezi és jóváhagyja, abban az esetben az Enyingi
Szennyvízcsatorna-építı Víziközmő Társulat fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.
5. Az önkormányzat folyó fizetıképességének megırzése érdekében tett intézkedés
11. § Az önkormányzat folyó fizetıképességének fenntartása érdekében az önállóan mőködı
intézmények a tárgyhónapot megelızı hónap 25. napjáig dologi kifizetési tervet készítenek. A
kifizetési tervben szereplı kiadások addig nem vállalható kötelezettség, amíg azt az ellenjegyzési
jogkör gyakorlója felül nem vizsgálta és nem engedélyezte.
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6. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése
12. § A költségvetés végrehajtásának ellenırzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelıen történik.
7. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napján lép hatályba.
Mellékletek

Dr. Pintér György
polgármester

Szörfi István
jegyzı

Kihirdetve: 2012. március 1.

Szörfi István
jegyzı
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