
    Sajóvámos Község Önkormányzata 
     Képviselő-testületének  
                                                    14/2012. (XI. 29) rendelete 
 
  Az 1/2012 (II.20.) önkormányzat költségvetési rendeletének módosításáról. 
 
 
 
Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
Köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. §. (1) bekezdés b./ pontjában, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (l) bekezdés b./ pontjában, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §. (1) bekezdés – (4) bekezdésében, 
valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendeletben kapott 
felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. §. (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 92/C. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró 
(könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92. §. (13) bekezdés 
e./ pontjában meghatározott Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével 
és figyelembe véve a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. Tv. rendelkezéseit, a következőket rendeli el: 
 
      1. §  
 
Az 1/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi 
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 331.142 ezer forintban állapítja meg. 
 
 
 

2. §  
 

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  
 
a./ önkormányzatok költségvetési támogatása     111.372 e Ft - ban 
 
b./ működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel        21.407 eFt, 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
     amelyből 
     ba) elkülönített állami pénzalapból,          9.900 e Ft 
     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,        3.500 e Ft 
     bc) helyi önkormányzattól,          4.507 e Ft 
     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                    0 e Ft 
     be) többcélú kistérségi társulástól,             3.500 e Ft 
     bf) jogi személyiségű társulástól,                0 e Ft 
     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  
     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 
     származó pénzeszközből,                  0 e Ft 
     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  
     elszámolható összegből,                     0 e Ft 
     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási  
     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                      0 e Ft 
származik, 
c) közhatalmi bevétel    91.293 e Ft 
d) intézményi működési bevétel,    15.919 e Ft 
e) felhalmozási bevétel             0 e Ft 
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz    24.841 e Ft 
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)           240 e Ft 
h) kölcsön(ÖNHIKI)          25.602 e Ft 
i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 
ellátására történő igénybevétele/           523 e Ft 
j) előző évi költségvetési kiegészítés                                                                   1.945 eFt  
 

 
3. § 
 

A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék            23.370 e Ft 
 
 
      4.§ 
 
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
 
 
Komjáthy Lajosné sk.      Molnárné Cseh Mária sk. 
Polgármester        körjegyző 
 
 
 
Kihirdetés napja:     2012.11.29. 
 
Molnárné Cseh Mária sk. 
körjegyző 


