
Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
15/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 

1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási fıösszegét 
15.272 ezer forintban állapítja meg. 
 

2. § 
 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: 

Mőködési bevételek        4.646 e Ft 
Felhalmozási saját bevétel        1.200 e Ft 
Felhalmozási bevétel               0 e Ft 
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele           0 e Ft 
Önkormányzat költségvetési támogatása      3.902 e Ft 
Pénzmaradvány felhasználása       5.524 e Ft 
 

3. § 
 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

4. § 
 
A Rendelet 4. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
(1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a 
következık szerint határozza meg: 

a) Mőködési kiadások                  12.097 e Ft 
      aa) személyi juttatások       2.743 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelı járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó        479 e Ft 
      ac) dologi kiadások      3.814 e Ft 
      ad) egyéb mőködési célú kiadások      2.045 e Ft 
      ae) tervezett maradvány és tartalék:     3.016 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások                    3.175 e Ft 



      ba) intézményi beruházási kiadások        370 e Ft 
      bb) felújítások     2 805 e Ft 
c) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése             0 e Ft 

 
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak elıirányzata összesen 3.175 e forint. 
A beruházási és felhalmozási kiadásokból: 

- Beruházás         370 e Ft 
- Felújítás        2805 e Ft 
- Egyéb felhalmozási kiadás    ----    e Ft 

 
5. § 

 
A Rendelet 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.016 e Ft, céltartalékát 0 e Ft 
összegben hagyja jóvá, a 13. számú melléklet szerint. Az általános tartalék feletti rendelkezési 
jogát a képviselı-testület nem ruházza át. 
 

6. § 
 
(1) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(1) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 

7. § 
 

A Rendelet 15. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 

8. § 
 
Ez a rendelet 2012. október 26-án lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát 
veszti. 
 
 
Iklanberény, 2012. október 24. 
 
 
                        Berényi Pál                                                           Horváthné Nagy Ibolya 
                       polgármester                                                                    körjegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
Sajtoskál, 2012. október 25. 
 
 
                                                                                           Horváthné Nagy Ibolya 

                                                                  Körjegyzı 



    

1. melléklet a 15/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez 
    

Az önkormányzat 2012. III. negyedévi bevételeinek alakulása 
    
   ezer forintban 

Megnevezés 
eredeti 
önkormányzati 
elıirányzatok 

módosított 
önkormányzati 
elıirányzatok 
(I.) 

módosított 
önkormányzati 
elıirányzatok 
(II.) 

Közhatalmi bevételek  14 14 14 

Intézményi mőködési bevételek összesen  35 35 35 

Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 220 220 220 

Helyi adók   3080  3080  3294  

Illetékek        

Pótlékok, bírságok 10  20  22  

Átengedett központi adók  971  971  971  

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0  0  90  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 0  1200  1200  

Önkormányzat költségvetési támogatása  3902  3902  3902  

Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel összesen        

Támogatásértékő mőködési bevételek       

Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás       

Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás       

Felhalmozási célú saját bevételek       

Támogatásértékő felhalmozási bevételek       

Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel       

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson 
kívülrıl        

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl        

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl         

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl       

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8232 9442 9748 
Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának és 
elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele  5524 5524 5524 

Finanszírozási bevételek         

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 
13756 14966 15272 

        

Költségvetési hiány  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (-) ) 

-5524  -5524  -5524  

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (+) ) 0  0  0  



Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány és elızı évi 
vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet 
(Költségvetési hiány+Elızı évi maradvány igénybevétele)  
(Költségvetési többlet+elızı évi maradvány igénybevétele) 

0  0  0  

    
 
 



    

2. melléklet a 15/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez 
    

Az önkormányzat 2012. III. negyedévi kiadásainak alakulása 
   ezer forintban 

Megnevezés 
eredeti 
önkormányzati 
elıirányzatok 

módosított 
önkormányzati 
elıirányzatok 
(I.) 

módosított 
önkormányzati 
elıirányzatok 
(II.) 

Személyi juttatások 2743 2743 2743 

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó,  479 479 479 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3814 3814 3814 

Ellátottak pénzbeli juttatásai       

Egyéb mőködési célú kiadások 2045 2045 2045 

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás       

   támogatásértékő mőködési kiadások 1545 1545 1545 

   elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen       

   mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre       

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 500 500 

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok  1500 2710 3016 

  általános tartalék 1500 2710 3016 

  céltartalék       



Ellátottak pénzbeli juttatásai        

Intézményi beruházások      370 

Felújítások 3175 3175 2805 

Kormányzati beruházások       

Lakástámogatás       

Lakásépítés       

Egyéb felhalmozási kiadások  0 0 0 

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás       

   befektetési célú részesedések vásárlása        

   támogatásértékő felhalmozási kiadások       

   elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás       

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre        

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 13756 14966 15272 

Finanszírozási kiadások  
0 0 0 



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 13756 14966 15272 

        
 
 



   

3. melléklet a 15/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez 
   

Az önkormányzat 2012. III. negyedévi felhalmozási kiadásai 
   
   

Beruházás 
eredeti 
önkormányzati 
előirányzatok 

módosított 
önkormányzati 
előirányzatok 

úrnafal   370 
      
      
      
      
      
      
      

Összesen: 0 370 
   
   
   

Felújítás 
eredeti 
önkormányzati 
előirányzatok 

módosított 
önkormányzati 
előirányzatok 

ravatalozó felújítása 3175 2805 
      
      
      
      
      

Összesen: 3175 2805 
 



 
4. melléklet a 15/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez 

    
Az önkormányzat 2012. III. negyedévi tartalékai 

    
   ezer forintban 

megnevezés 
eredeti 

önkormányzati 
elıirányzatok 

módosított 
önkormányzati 
elıirányzatok 

(I.) 

módosított 
önkormányzati 
elıirányzatok 

(II.) 

Céltartalékok       

felhalmozási célú       

        

mőködési célú       

        

        

Céltartalék összesen: 0 0 0 

    

    

    

megnevezés 
eredeti 

önkormányzati 
elıirányzatok 

módosított 
önkormányzati 
elıirányzatok 

I.) 

módosított 
önkormányzati 
elıirányzatok 

(II.) 

Általános tartalékok       

felhalmozási célú       

mőködési célú 1500 2710 3016 
Általános tartalék összesen: 1500 2710 3016 
    



        

5. melléklet a 15/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez 
        

2012. III. negyedévi felhalmozási és mőködési mérleg 
        

megnevezés 
eredeti 

önkormányzati 
elıirányzatok 

módosított 
önkormány 

zati 
elıirányzato

k (I.) 

módosított 
önkormány

zati 
elıirányzat

ok (II.) megnevezés 

eredeti 
önkormányza

ti 
elıirányzatok 

módosított 
önkormányza

ti 
elıirányzatok 

(I.) 

módosított 
önkormány

zati 
elıirányzat

ok (II.) 

Személyi juttatások 2743 2743 2743 Közhatalmi bevételek  14 14 14 

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó,  479 479 479 

Intézményi mőködési bevételek 
összesen  35 35 35 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3814 3814 3814 

Mőködési célú 
pénzeszközátvételek 
államháztartáson kívülrıl 220 220 220 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Helyi adók   3080 3080 3294 

Egyéb mőködési célú kiadások 2045 2045 2045 Illetékek  0 0 0 

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított mőködési támogatás 0 0 0 

Pótlékok, bírságok 
10 20 22 

   támogatásértékő mőködési kiadások 1545 1545 1545 Átengedett központi adók  971 971 971 

   elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadás összesen 0 0 0 

Önkormányzatok sajátos mőködési 
bevételei 0 0 90 

   mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson 
kívülre 0 0 0 

Önkormányzat költségvetési 
támogatása  3902 3902 3902 

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
támogatás 500 500 500 

Elızı évi mőködési célú 
elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel összesen  0 0 0 

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok  0     
Támogatásértékő mőködési 
bevételek 0 0 0 

  általános tartalék 1500 2710 3016 
Irányító szervtıl kapott mőködési 
célú támogatás 0 0 0 



  céltartalék       

Támogatási kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson 
belülrıl  0 0 0 

Ellátottak pénzbeli juttatásai        

Támogatási kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson 
kívülrıl   0 0 0 

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 
belülre       

Támogatási kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson 
belülrıl 0 0 0 

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 
kívülre               

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson 
belülre               

MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 12626 11791 12097 
MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 8232 8242 8548 

Intézményi beruházások      370 

Önkormányzatok sajátos 
felhalmozási és tıke bevételei 0 1200 1200 

Felújítások 3175 3175 2805 
Önkormányzat költségvetési 
támogatása  0 0 0 

Kormányzati beruházások       
Irányító szervtıl kapott 
felhalmozási célú támogatás 0 0 0 

Lakástámogatás       Felhalmozási célú saját bevételek 0 0 0 

Lakásépítés       
Támogatásértékő felhalmozási 
bevételek 0 0 0 

Egyéb felhalmozási kiadások        

Elızı évi felhalmozási célú 
elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel 0 0 0 

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított felhalmozási támogatás       

Felhalmozási célú 
pénzeszközátvételek 
államháztartáson kívülrıl  0 0 0 

   befektetési célú részesedések vásárlása        

Támogatási kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson 
belülrıl  0 0 0 



   támogatásértékő felhalmozási kiadások       

Támogatási kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson 
kívülrıl   0 0 0 

   elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadás       

Támogatási kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson 
belülrıl 0 0 0 

   felhalmozási célú pénzeszközátadások 
államháztartáson kívülre                
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 
belülre               
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 
kívülre               

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson 
belülre               
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok                
  általános tartalék               
  céltartalék               

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:  3175 3175 3175 
FELHALMOZÁSI CÉLÚ 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 1200 1200 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 13756 14966 15272 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8232 9442 9748 

Finanszírozási kiadások  0 0 0 Finanszírozási bevételek   0 0 0 

  

      

Elızı évek elıirányzat-
maradványának, 
pénzmaradványának és elızı évek 
vállalkozási maradványának 
igénybevétele  5524 5524 5524 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 13756 14966 15272 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 13756 14966   

    

Költségvetési hiány  (BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN-KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (-) ) -5524 -5524 -5524 

    

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN-KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (+) ) -5524 -5524 -5524 



    

Elızı évi elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány és elızı évi 
vállalkozási maradvány igénybevétele 
utáni hiány vagy többlet 
(Költségvetési hiány+Elızı évi 
maradvány igénybevétele)  
(Költségvetési többlet+elızı évi 
maradvány igénybevétele) 0 0 0 

        
 


