HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12. sz. számú jegyzőkönyv
2012. december 28.
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
196/2012./XII.28./kt.határozat:

- 2012.december 28-i rendkívüli nyilvános
ülés napirendjének elfogadása

RENDELETEI
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelet:

- Az 1/2012./II.20./önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről módosításáról

12.sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év december hó 28.
napján 14,00 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Igazoltan távol van:
Mózes Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Mózes Marianna polgármester köszönti a rendkívüli nyilvános ülésen megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a rendkívüli nyilvános ülés napirendjére,
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
196/2012./XII.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.december 28-i rendkívüli
nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Az 1/2012./II.20./önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről
módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása
Az 1/2012./II.20./önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről
módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelete az
1/2012./II.20./önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről módosításáról
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§.
Az 1/2011./II.20./önkormányzati rendelet 3.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi
költségvetését
50.345 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
62.891 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
12.546 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:


a működési célú bevétel
ebből:
-






finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
előző évi pénzmaradványt
vállalkozási maradványt

a működési célú kiadásokat
ebből:
-

a személyi juttatások kiadásait

-

a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót
a dologi kiadásokat
az ellátottak pénzbeli juttatásait
egyéb működési célú kiadásokat
az általános tartalékot
a céltartalékot

a felhalmozási célú bevételt
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
- előző évi pénzmaradványt
- vállalkozási maradványt

38.324 e Ft-ban

3.046 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
38.324 e Ft-ban

4.713 e Ft-ban
109 e Ft-ban
1.228 e Ft-ban
7.799 e Ft-ban
16.252 e Ft-ban
8.123 e Ft-ban
100 e Ft-ban
0 e Ft-ban

24.567 e Ft-ban
0 e Ft-ban
9.500 e Ft-ban
0 e Ft-ban




a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- intézményi beruházások összegét
- felújítások összegét
- kormányzati beruházások összegét
lakástámogatás összegét
- lakásépítés összegét
- egyéb felhalmozási kiadások összegét
- felhalmozási célú céltartalékot
állapítja meg.

24.567 e Ft-ban
9.766 e Ft-ban
13.801 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
1.000 e Ft-ban

2.§.
A Az 1/2012./II.20./önkormányzati rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., 14., 15.
mellékletei helyébe e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., 14., 15. mellékletei
lépnek.
3.§.
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2012.évi
I.félévi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Mózes Marianna polgármester a képviselő-testület
rendkívüli nyilvános ülését berekeszti.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

