
Vácszentlászló Község Onkorm ányzata
Képviselő-testületének

1,t20l2.tu. "t(..l
önkormányzati rendelete

Vácszentlászló Község Önkormányzatának2}I2, évi költségvetéséről Vácszentlászló Község
Önkormányzat Képviselő-testülete az államhéztartásről szólő 2011, évi CXCV törvény 23. §
(1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen
módosított 1990. évi LXV tv. 91,§ (1) bekezdésében meghatározottfe|adatkörében eljárvaaz
alábbi rendeletet alkotj a.

1.§. A rendelet hatáIya a Képviselő-testületre annak szerveire és költségvetési szerveire és
az Önkormányzat áItalirányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek
gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre
(továbbiakban: költségvetési szerve) terjed ki.

2.§. Vácszentlászló Község Önkormanyzata(továbbiakban: Önkormányzat)2012. évi
bevétele az 1.sz. mellékletekben részletezett forrásonként 2.499.587 e Ft, mely
tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
2.323,611 e Ft tervezeít bevételét is.

3.§. (1) Az Önkormányzat2}I2. évi kiadása 2.499.587 e Ft a 2.sz. mellékletekben
részletezettek szerint a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Tarsulás 2.323,611 e Ft tervezettkiadásával együtt.

(2) A költségvetési szervek kiadását a3.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a működési célú pénzeszközátadás államhaztartáson kívülre

összegét 927 e Ft-ban, míg a fejlesztési célú pénzeszközátadás (Szelektív pályazat)
559 e Ft-ban hagyjajővá. (2.sz. melléklet)

4. §. A címrendet a 3 .sz. melléklet tartalmazza.

5.§. (1) Az Önkormányzat a20I2. évi személyi állománya 50,6 fő, mely tartalmazzaa külön
szerződések alapj án bizto sítandó közfo glalkoztatotti létszámot is.

(2) A szeméIyi jútatás a 3.sz. mellékletbenrészletezettek szerint összesen 96.235 eFt,
míg a személyi juttatást terhelő kiadás 24.234 eFt.

6.§, (1) A Képviselő-testület a középiskoléú.végzett köztisztviselői illeünénykiegészítését
20 12. évben I 0 oÁ-ban határ ozza meg.

(2) A főfoglalkozású dolgozók részére nettó 5.000.- Ft értékben az Önkormányzatmeleg
étkezési utalványt biztosít. A köztisztviselők részére kérelmüknek megfelelő módon
nettő 162 e Ft éves összeget biztosít béren kívüli juttatásként.

7.§. Az Önkormányzatberuhéaást, felújítás a2.sz. mellékletbenrészletezett csatorna
beruházáson túl, nem tervez.

8.§. Az Önkormányzatkiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását a4.sz. melléklet,
míg a likviditási tervet a 5. sz. melléklet tartalmazza.

9.§. (1) A Képviselő-testület a bérleti díjakat infláció mértékével növelni rendeli, azzal,hogy
az emelés kapcsán a hatályos szerződés szerint kell eljárni.



10.§.10.§. Forgalomképtelen vagyonnak minősülnek az Önkormányzattulajdonát képező utak,- 
parkok, a KÓzségháza, A|ta|ános Iskola és MűvelődésiHéa,Óvoda épület, temető.

11.§. A Képviselő-testület a gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket nem rubénza éú.

12.§. Az Önkormányzat kezességvállalás miatt tartalékot a pénzmaradvanyából képez.

13.§. A Képviselő-testület a több éves kiadással járó világítás korszenisítés előirányzatát a

2.sz. melléklet szerint fogadja el (hitel, |izing) azzal,hogy az2012. év végével
megszűnik. A Társulás ákal bonyolított beruházás kihatását a6. száműmelléklet
tarta|mazza.

14.§. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállőan múködő költségvetósi szervek
éves költségvetésük végrehajtás áért, a gazdáIkodás jogszenis égéért, a takarékosság
érvényesíté séért, az alap feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetóje felel.

(2) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga uténaz
automatikus költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, -

amennyiben atewezett bevételek nem folynak be,- nem teljesíthetők.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület

hagyjajóvá.
(4) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját

hatásköni előirányzatmódosítást hajtsanak végre. A\étszám és bérgazdálkodási
keretet be kell tartani.

15.§. A Vácszentlászlón állandó lakcímmel rendelkező, a lakást egyedül használő személy
5.000 Ft/év összegben hulladékgyűjtési díj támogatásra jogosult.

16.§. A költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatait az önkormányzati hivatal
(Polgármesteri Hivatal) látja el.

17.§. A Képviselő-testület aYácszentlászlő Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének
9l20II. (XII.22.) önkormányzati rendeletétaszemétszállitási díj megállapitásaről
hatályon kívül helyezi. A2012. évi szemétszállítási díj a 11/2010.(xII.16.) rendelet
alapjan történik.

18.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azza|, hogy a 2ll2.január l és
jelen rendelet hatálybalépése között teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe
beépítésre kerültek.

y ácszentlászlő, 20 12. r|Y'
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dr. Král Lász|ő
jegyző

Kihirdetve (az Önkorm ányzathirdetőtáblájára kifiiggesztve): 20t2. február ..l*., "í

dr. Králll-ászló
jegyző


