Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2013.(__.__.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján; a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: Rendelet 3.§ (1)
bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 1.355.366 ezer forintban
állapítja meg.
Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.145.018 ezer forintban
- személyi jellegű kiadások: 541.925 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok: 142.621 ezer forint
- dologi kiadások: 324.130 ezer forint
- egyéb folyó kiadások: 14.500 ezer forint
- támogatás értékű működési kiadás: 2.750 ezer forint
- működési célú pénzeszköz átadás 11.159 ezer forint
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások: 94.600 ezer forint
- működési célú kamatkiadás: 7.000 ezer forint
- működési célú tartalék: 6.333 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 270.348 ezer forintban
- felújítások előirányzata: 11.430 ezer forint
- beruházások előirányzata: 181.044 ezer forint
- fejlesztési célú hitelkamat: 14.500 ezer forint
- fejlesztési célú hiteltörlesztés: 19.500 ezer forint
- fejlesztési célú tartalék: 43.874 ezer forint
összeggel állapítja meg.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
§ A Rendelet 1a. melléklete helyébe e rendelet 1a. melléklete lép.
§ A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
§ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
§ A Rendelet 32. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
§ A Rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
§ A Rendelet 36. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Hatálybalépés

21. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon
hatályát veszíti.

Simontornya, 2013. január 8.
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Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
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Indokolás
A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1)
bekezdés f) pontja biztosítja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése szerint rendeletet alkot törvényi felhatalmazás
alapján.
A törvényi felhatalmazást a költségvetésről szóló rendelet megalkotására, illetve módosítására
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1)
bekezdése biztosítja, kiegészítve azzal, hogy a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1( bekezdés d) pontja rendelkezése szerint a
Képviselő-testület rendeletet alkot az Önkormányzat költségvetésének módosításáról.
Az Ötv. 91. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat meghatározza
költségvetését, a költségvetés megállapítása az Ötv. 10. § (1) bekezdés d) pontja szerint a
Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.
A Képviselő-testület a költségvetését az Ötv. 14. § (1) bekezdése szerinti egyszerű többséggel
fogadja el, mivel az Ötv. 15. § (1) bekezdése nem sorolja a költségvetés megállapítását a
minősített többséggel meghozandó döntések közé.
Az Ötv. 23. § (1) bekezdése rendelkezése alapján a Képviselő-testület a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet

(továbbiakban: SZMSZ.) 65. § (2) bekezdés a.) pontja akként rendelkezik, hogy a
költségvetést érintő, a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések bizottsági állásfoglalással
terjeszthetők be.
Tekintve, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.4.)
önkormányzati rendelet még az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel hatályon
kívül helyezett 1992. évi XXXVIII. törvény (a korábbi államháztartási törvény), valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelettel
(a továbbiakban: Ávr.) hatályon kívül helyezett, az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (a korábbi Ámr.) előírásai alapján készült és a
módosításai során a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalhatónak kell maradnia, nem
az Áht. 23. § (2) bekezdése, illetőleg az Ávr.24. § (1)-(5) bekezdése szerinti tartalommal
készült.
A Képviselő-testület a költségvetési év folyamán a pénzügyi helyzet változásainak, a
gazdálkodás alakulásának függvényében módosítja a tervezetthez képest a költségvetési
előirányzatokat, aktualizálja az Önkormányzat éves költségvetését.
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