
Kalocsa Város Önkormányzat 

5/2012 (III.17.)  számú rendelete  

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának 

szabályairól 

 

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f.  

bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) 

bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

 

1 § A rendelet hatálya a Képviselő Testületre és annak bizottságaira, a Helyi Önkormányzatra, 

a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 

 

2 § Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni 

az Államháztartásról szóló törvény szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg 

címeket.  

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

3 § (1) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2012.évi 

költségvetését 
9.739.389 eFt  költségvetési pénzforgalmi kiadással 

9 016.010 eft költségvetési pénzforgalmi  bevétellel, 

723.379 eFt költségvetési pénzforgalmi különbözettel állapítja meg 

melyet 

58.477 eFt  előző évi pénzmaradványból és 

664.902 eFt külső finanszírozási műveletekkel fedezünk 

 

A kiadási előirányzaton belül: 

                                                      eft 

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 9 739 389  

Működési célú kiadások 7 081 428  

Személyi juttatások 2 978 643  

Munkaadókat terhelő járulékok 780 140  

Dologi kiadások 2 837 349  

Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 581  

Támogatásértékű működési kiadás 11 013  

Pénzeszköz átadások / Speciális célú támogatások  454 702  

Felhalmozási célú kiadások 2 571 257  

Beruházások, felújítások 2 541 257    

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 30 000 

Kölcsönnyújtás 86 704 

Finanszírozási kiadások összesen 472 049  

Hiteltörlesztés működési célú 331 740  

Hiteltörlesztés felhalmozási célú 140 309  

Pénzforgalmi kiadások összesen 10 211 438  

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 0  

Kiadások összesen  10 211 438  

Költségvetési létszámkeret 01.01-02.29 (fő) 1 438,12  

Költségvetési létszámkeret 03.01-12.31 (fő) 1 347, 12 
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Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata (fő) 
                          

132,96  

 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 

 

(3) A költségvetésben kimutatott 664.902 ezer Ft működési forráshiány finanszírozására 

pályázatot kell benyújtani kiegészítő állami támogatás elnyerése céljából a 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény 6. számú mellékletének (2) pontjában foglaltak szerint. A hiány 

átmeneti finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történhet.  

 

 (4) A működési forráshiány finanszírozása érdekében tovább kell folytatni az intézmények 

hatékonyabb működtetése, feladatellátása érdekében megkezdett intézményi átszervezéseket. 

A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén. 

 

(5) A költségvetési hiány finanszírozását szolgáló éven belüli hitel felvételéhez képviselő 

testületi döntés szükséges. Testületi döntést követően a polgármester jogosult hitelszerződés 

megkötésére, figyelemmel a közbeszerzési törvény előírásaira.  

 

(6) Amennyiben a hiány összege a (3-5.) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint év 

közbeni többletbevétellel nem fedezhető, a Képviselő-testület az év során a költségvetési 

egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedést hoz. 

 

Az önkormányzat bevételei 

 

4 § A 3 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1, 2/a, 2/b, számú 

melléklet tartalmazza. 

 

5 § (1) A 4 §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 4/a számú, 

valamint az Önkormányzat bevételeit a 3/b számú melléklet, az intézményi bevételeket 

intézményenként a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felhalmozási célú bevételek között 

tervezett önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeit (bérleti díj, árkülönbözet) 

ugyanazon vagyontárgyak felújítási, felhalmozási kiadásaira fordítja, mely feladatokat a 

költségvetési rendelet 6.-os és 7-es számú melléklete tartalmazza. A 7-es melléklet 

hiteltörlesztéssel kapcsolatos. 

 

Az önkormányzat kiadásai 

 

6 § (1) A Képviselő Testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő 

költségvetési szervenkénti kiadásait – ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az 

intézményi támogatásokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.  

 

(2) A Képviselő Testület a költségvetési intézmények engedélyezett létszámát a 4. számú 

mellékletben foglaltak szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése képviselő testületi 

engedéllyel történhet.  

 

7 § (1) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési 

jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – a 4.b számú melléklet szerint 

állapítja meg. Az Önkormányzati kiadásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 
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(2) A városüzemeltetési kiadások csak az alapszintű működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől 

eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, pl. vis maior) adódó többletköltségek 

fedezetére az alapköltségvetés nem biztosít fedezetet.  

 

 (3) A központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások 

előirányzatait feladatonként részletezve, hatáskör megjelölésével, az 5. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A költségvetés összeállításánál fő szempont volt, hogy a költségcsökkentő beruházások 

elsőbbséget élvezzenek. 

 

8 § (1) A Képviselő Testület a felújítási kiadásokat célonként, valamint a fejlesztési 

kiadásokat feladatonként részletezve a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. A 

beruházások indításához minden esetben Képviselő Testületi döntés kapcsolódik 

 

(2) A Képviselő Testület a hitel és kamattörlesztések összegét a 7. számú mellékletben 

foglaltak szerint állapítja meg. 

 

Általános és céltartalék 

 

9 § A Képviselő Testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.  

 

10 § A Képviselő Testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg, 

amelyből az államháztartási tartalék összege 0 Ft. 

 

 

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai 

 

11 § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves 

bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait 

véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.  

 

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a 

Képviselő Testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.  

 

(3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti 

bontásban a 8/b számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Európai Uniós projektek 

 

12 § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az 

önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a 6/a számú melléklet 

tartalmazza.  
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Közvetett támogatások 

 

13 § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve 

kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 

 

14 § Előirányzat módosítás  

 

  (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az évközi pénzeszköz átvételek, 

bevételi többletek, vagy központi juttatások miatt a kiemelt előirányzatait a fenntartó előzetes 

hozzájárulásával módosíthatja. 

 

A vállalkozási tevékenységet folytató intézmények e tevékenységük eredményét kötelesek az 

alaptevékenység ellátására fordítani. 

 

A végrehajtott előirányzat változtatásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a 

képviselő testületet negyedévente tájékoztatja.  

 

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést 

igényel – a testület legalább negyedévente dönt a polgármester előterjesztésében, a rendelet 

egyidejű, illetőleg utólagos módosításával.  

 

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő pótelőirányzatokkal negyedévente (az I. negyedév 

kivételével) kell rendeletet módosítani.  

 

(4) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév 

kivételével) de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – december 31.-i hatállyal dönt 

a Képviselő Testület. 

 

15 § Előirányzat átcsoportosítás  

 

(1) A Képviselő Testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a (2) 

(3) pontok kivételével fenntartja magának.  

 

(2) A költségvetési intézmények a rendeletben megállapított kiadási előirányzatok között saját 

hatáskörben történő átcsoportosításra az alábbiak kivételekkel jogosultak: 

- személyi juttatások és járulékai a többi kiemelt előirányzat terhére nem emelhető, 

- felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai csak Képviselő Testületi jóváhagyással 

képezhetők. 

 

(3) A Képviselő Testület az 5. számú mellékletben részletezett feladatok tekintetében az ott 

meghatározottak szerint a polgármesterre és a képviselő-testület bizottságaira ruházza át 

előirányzat átcsoportosítási jogát.  
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Finanszírozás 

 

16. § (1) A Képviselő Testület az intézmények működéséhez biztosított önkormányzati 

támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja az intézmények rendelkezésére, hogy azok 

zavartalan működése biztosított legyen. 

 

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és a 

költségvetési számlájukon lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe. 

 

(3) Az intézményi bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesítése esetén a kiadási 

előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás összegével egyezően. 

 

4) Az intézmények évközi saját bevételi többletük, vagy átvett pénzeszközeik terhére tervezett 

beruházásaik megvalósítása előtt kötelesek megkérni a fenntartó nyilatkozatát az üzemeltetési 

és karbantartási költségek biztosításával kapcsolatban. Felhalmozási kiadás csak felhalmozási 

jellegű bevétel terhére valósítható meg. 

 

 (5) Az Áht.-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott 

időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati 

biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön 

rendelet tartalmazza. 

 

(6) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő 

Testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.  

 

17 § A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

 

Átmeneti és vegyes rendelkezések 

 

18 § (1) Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre 

vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 

2000.évi C. törvény, valamint ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek előírásait 

kell alkalmazni az önkormányzati intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az 

Önkormányzatnál egyaránt.  

 

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében az önkormányzati vagyon 

alakulásáról a mérlegkimutatás tagolásának megfelelő formában kell számot adni a Képviselő 

Testület részére a kormányrendeletben meghatározott részletezettséggel.  

Az önkormányzati ingatlan vagyon december 31.-i állapot szerinti értékét az ingatlan 

kataszterrel egyezően  

 - törzsvagyon  
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  - forgalomképtelen,  

  - korlátozottan forgalomképes 

 - forgalomképes (vállalkozói vagyon) 

bontásban természetes mértékegység és értékadat közlésével kell feltüntetni.   

 

 

Záró rendelkezések 

 

19 § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 

2012. év január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Kalocsa 2012. március 12. 

 

 

    (Török Ferenc) (Dr. Bedics Andrea) 

      polgármester               jegyző 

 

 

 



 
 

1. sz. mell. 
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    2.a.1 melléklet 

     

2012. évre tervezett működési célú bevételek  
részletezése bevételi forrásonként 

    eFt-ban 

Ssz. Bevételi forrás megnevezése     2012. évi terv 

1. Intézményi működési bevételek - 1 299 840 1 299 840 

1.1 Önkormányzati intézmények és PGH bevételei 1 260 968 - - 

1.2 Önkormányzat szakfeladatainak bev.  38 872 - - 

2. Önkormányzati sajátos működési bevételek - - 1 264 337 

2.1 Helyi adóbevételek, pótlékok, bírságok - 534 500 - 

  Építményadó 97 500 - - 

  Vállalkozók kommunális adója 800 - - 

  Idegenforgalmi adó 5 000 - - 

  Iparűzési adó 425 500 - - 

  Helyi adók, gépjármű adó utáni pótlékok, bírság 5 700 - - 

2.2 Átengedett központi adók   677 637   

  Személyi jövedelemadó       

  8% (helyben maradó rész) 104 108 - - 

  Jövedelem differenciálódás mérséklése 435 529 - - 

  Gépjárműadó 138 000 - - 

  Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 - - 

2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 0 52 200 - 

  Önkorm.lakások lakbérbev., közös ktg, vízdíj, behajtás 43 700 - - 

  Szabálysértési, helyszíni bírság 2 500 - - 

  Egyéb bírságok (építésügyi, környezetvédelmi stb.) 1 000 - - 

  Talajterhelési díj 5 000 - - 

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása - 1 553 729 1 553 729 

3.1 Felhaszn.kötöttség nélküli normatív támog. 1 224 319   - 

3.2 Kötött felhasználású normatív támogatás  329 410   - 

3.3 Központosított támogatás -   - 

4. Támogatás értékű bevételek -   2 501 687 

  Támogatás értékű bevételek   2 501 687   

  PGH és szakfeladatok kiadásaihoz 35 840 - - 

  Intézmények működési kiadásaihoz  2 161 218 - - 

  Közoktatás társulási feladatellátáshoz       

      Községi és városi önkormányzatoktól 69 704 - - 

      Többcélú Kistérségi Társulástól 71 997 - - 

  Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 859 - - 

  Közmunka pályázati támogatás  159 020 - - 

  Megyei Önkormányzattól Ért. Fogy.Otthon kiadásaihoz 0 - - 

  Prémium éves kiadások fedezetéhez 3 049     

5. Kölcsön visszatérülés  85 702 85 702 85 702 

6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 477 7 477 7 477 

6. Működési célú hitel igénybevétele 696 740 696 740 696 740 

Bevételek mindösszesen:     7 409 512 
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6. sz. mell. 
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6. a. sz. mell. 
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8. sz. mell. 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 


