
Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
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az önkormányzat 2012. évi költségvetésérőlszóló 1/2012. (11.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Valkó Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében és a Magyarország gazdasági

stabilitásáról szóló 2011. évi XCXIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi

önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Valkó Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (11.22.)
önkormányzati rendelete költségvetési bevételei és kiadásai tekintetében a következők

szerint módosulnak:

(1) A képviselő-testület a Valkó Napköziotthonos Óvoda} mint önállóan működő

költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a)
b)

intézményi működési bevétel

irányító szervtől kapott támogatás

9 379 eFt,
52 299 eFt.

(2) A képviselő-testület Valkó Napköziotthonos Óvoda, mint önállóan működő

költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások

b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi és egyéb folyó kiadások

d) engedélyezett létszámkeret

32 157 eft,
8 245 eFt,

20 680 eFt,

17 fő.

(3) Valkó Napköziotthonos óvoda felhalmozási kiadásai (felújítás) 596 eFt.

2. §

(1) A képviselő-testület a Valkó Móra Ferenc Általános Iskola mint önállóan működő

költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a)
b)

intézményi működési bevétel

irányító szervtől kapott támogatás

1127 eFt,

81 250 eFt.

(2) A képviselő-testület a Valkó Móra Ferenc Általános Iskola mint önállóan működő

költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak alapján állapítja meg:

a) személyi juttatások

b) munkaadókat terhelő járulékok

c) dologi és egyéb folyó kiadások

d) engedélyezett létszámkeret

43 787 eFt}

11 657 eFt}

26 933 eFt}

21 fő.



3. §

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv működési bevételeit a következőképpen állapítja meg:

a) irányító szervtől kapott támogatás 95 458 eFt.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

b) munkaadókat terhelő járulékok

c) dologi és egyéb folyó kiadások

d) szociális ellátások és egyéb juttatások

e) engedélyezett létszámkeret

4. §

26 115 eFt,

6 472 eFt,

11 822 eFt,

51 049 eFt,

9 fő.

(1) A képviselő-testület a Valkó Nagyközség Önkormányzata, mint törzskönyvi jogi

személy bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel
b) közhatalmi bevételek

c) államtól kapott működési támogatás

d) működési célú átvett pénzeszközök
e) pénzmaradvány igénybevétele

18 114 eFt,
101 324 eFt,

159 303 eFt,

21 663 eFt,

15 909 eFt.

(2) Valkó Nagyközség Önkormányzatának működési kölcsön visszatérítés:

a) vízmű müködési kölcsön

(3) Valkó Nagyközség Önkormányzat felhalmozási jellegű bevétele:

1 OOO eFt.

a) felhalmozási tőke jellegű bevétel (pályázati támogatás) 10 682 eFt.

(4) A képviselő-testület a Valkó Nagyközség Önkormányzata, mint törzskönyvi jogi

személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások

b) munkaadókat terhelő járulékok

c) dologi és egyéb folyó kiadások

d) szociális ellátások és egyéb juttatások

e) működési célú pénzeszközátadás

f) egyéb működési célú tartalék

g) működési kölcsön nyújtás

16042 eFt,

3 679 eFt,
33 852 eFt,

11 876 eFt,

4 680 eFt,

2 650 eFt,

1 OOO eFt.

(5) A képviselő-testület a Valkó Nagyközség Önkormányzata mint törzskönyvi jogi

személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:



a) ingatlan felújítás
b) beruházás

c) egyéb felhalmozási célú kiadás
(VVZS szennyvízcsatorna beruházás)

13 667 eFt,
10 471 eFt,

1 071 eFt.

(6) A képviselő-testület a Valkó Nagyközség Önkormányzata mint törzskönyvi jogi
személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a Kjt. alapján foglalkoztatott munkavállaló (védőnő)

b) közfoglalkoztatottak

5. §

1 fő,

14 fő.

A képviselő-testület Valkó Nagyközség 2012. évi összesített költségvetését az alábbiak

szerint határozza meg:

a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek
ab) közhatalmi bevételek
ac) államtól kapott támogatás
ad) működési célú átvett pénzeszközök
ae) működési célú pénzmaradvány
af) működési célú kölcsön visszatérítés

b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások
bb) munkaadókat terhelő járulékok
bc) dologi és egyéb folyó kiadás
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások
be) egyéb működési célú kiadás
bf) működési tartalék
bg) működési kölcsön nyújtása

6. §

28 620 eFt,
101 324 eFt,
159 303 eFt,

21 663 eFt,
15 909 eFt,

1 OOO eFt.

118 101 eFt,
30 053 eFt,
93 287 eFt,
62 925 eFt,

4 680 eFt,
2 650 eFt,
1 OOO eFt,

A képviselő-testület Valkó Nagyközség Önkormányzata 2012. évi felhalmozási

költségvetése az alábbiak szerint kerül jóváhagyásra:

a) felhalmozási bevételek:
aa) pénzügyi befektetés bevétele (ÉMÁ5Z részvény)
ab) közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (pályázat)

b) felhalmozási kiadások:

ba) felújítás
bb) gépek,berendezések beruházás
bc) egyéb felhalmozási célú támogatás

(VVZS csatorna beruházás támogatása)

746 eFt,
9 936 eFT

14 263 eFt,

10471 eFT,
1 071 eFt.



7. §

Valkó Nagyközség Önkormányzata 2012. ·évi költségvetésének bevételi és kiadási

előirányzatainak főösszegét 338 501 eFt-ban állapítja meg.

8. §

(1) A rendelet 1. sz. mellékiete a kiemeit bevételeket mutatja be.

(2) A rendelet 2. sz. mellékiete a kiemeit kiadások részletezését tartalmazza.

(3) A rendelet 3. sz. mellékiete az önkormányzat által ellátott feladatok kiadásait

tartalmazza.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésérőla jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
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