KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. (III. 10.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban:
Önkormányzat).
2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés bevételi
főösszegét 79.575.000 Ft – ban, kiadási főösszegét 79.575.000 Ft – ban állapítja meg
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a
következőképpen állapítja meg:
a) személyi jellegű kiadások
12.652. 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
3.338. 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások
30.194. 000 Ft
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások
6.294. 000 Ft
e) működési hitel visszafizetés
5.000. 000 Ft
e) általános tartalék
14.972. 000 Ft
f) felújítási kiadások
1.270. 000 Ft
g) intézményi beruházás
5.855. 000 Ft
(2) Az engedélyezett létszámkeret 6 fő.
4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az
1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
c) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 3.
melléklet;
d) a működési bevételek és kiadások alakulását a 4. melléklet;
e) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását az 5. melléklet;
f) a felújítási kiadásokat célonkénti bontásban az 6. melléklet;
g) a felhalmozási kiadások célonkénti bontásban a 7. melléklet;
h) a felújítási kiadások feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási kiadások feladatonkénti felsorolását a 9. melléklet
tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat célul tűzi ki a közvilágítás korszerűsítéseként a lámpatestek
cseréjét, melyet halasztott részletfizetési konstrukcióval valósítana meg. A fejlesztés
teljes költsége várhatóan 3. 539. 425 Ft, melynek idei évre várható költsége a kiadások
között betervezésre került, 2013. évre várhatóan 1. 769. 713 Ft, 2014. évre várhatóan
442. 428 Ft kiadást kell betervezni. A fejlesztéshez a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stab. tv.) 3. § (1)
bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé,
ami a Stab. tv. 10. § (2) bekezdés d) pontja szerint a Kormány hozzájárulása nélkül
lehetséges.
(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan 5.000.000 Ft likvid hitel
felvételét tervezi.
(3) Az Önkormányzat a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által – a
munkaszervezet elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlása céljára – felvett

25.000.000 Ft hitel tőkeösszegének az Önkormányzatra jutó 1/33-ad része – 757.756 Ft
–, és az ezen tőkerész összegre eső járulékok teljes visszafizetéséért készfizető
kezességet vállalt a saját bevételei terhére.
6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
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