
 Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének  
21/2012. (IX. 27.) számú Önkormányzati rendelete a  2012. évi költségvetésről szóló,  

7/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati  rendelet módosításáról  
 

Kulcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) 
pontjában, az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV. tv. (Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a  
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el. 
 

 
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló, 7/2012. (III. 01.) Önkormányzati Rendelet 
(továbbiakban: R.)  3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  
 
 1.) Bevételi  főösszegét        385.937  e Ft-ban,  
  Ebből:  
  
 a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét     100.342 e Ft-ban, 
 

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét                         61.345 e 
Ft-ban, 
  ebből: 

                 ba) elkülönített állami pénzalapból           46.943 e Ft-ban, 
  bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                            14.402 e 
Ft-ban, 

   
c) a közhatalmi bevételek összegét         151.672 e Ft-ban, 
 ebből: 
 ca) helyi adók              74.500 e Ft-ban, 
 cb) átengedett központi adók           55.862 e Ft-ban, 
 cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek        21.310 e Ft-ban, 
 
d) az intézményi működési bevételek összegét                     15.209 e 

Ft-ban,  
 
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét                             50.551 e Ft-ban, 
 ebből: 
 ea) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
      megvalósuló programok, projektek bevételei                        47.940  e Ft-ban, 

  
 f) a kölcsönök összegét                              310 e Ft-ban, 
  ebből: 
  fa) nyújtott kölcsönök visszatérülése     310 e Ft-ban,
   

   
 2.) Kiadási főösszegét                     385.937 e 
Ft-ban, 
  Ebből:          
      
 a)  a Működési költségvetés összegét                     320.113 e Ft-ban, 
 ebből 
  aa) személyi juttatások összegét                  26.143 e Ft-ban, 
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ab) munkaadókat terhelő járulékok  
és szociális hozzájárulási adó összegét                                        6.319 e Ft-ban, 
  
ac) dologi kiadások összegét                 73.927 e Ft-ban, 

  ad) egyéb működési kiadások összegét                       213.724 e Ft-ban, 
  ebből:  

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét   202.584 e Ft-ban, 
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 
összegét                 2.030 e Ft-ban, 
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 
összegét            10.123 e Ft-ban, 

 
 b) a felhalmozási költségvetés összegét           64.582 e Ft-ban,  
 ebből 
  ba) beruházási kiadások összegét          63.569 e Ft-ban, 
  bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét            1.013 e Ft-ban, 
  ebből:  
   bba) támogatás értékű felhalmozási kiadások összegét     1.013 e Ft-ban,  
       
 c) a kölcsönök összegét                   733 e Ft-ban, 
 ebből 
  ca) a kölcsönök nyújtása összegét     400 e Ft-ban, 
  cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét   333 e Ft-ban, 
 
 d) az általános tartalék összegét              4.000 e Ft-ban,  

állapítja meg.” 
 
 

2. § A R.  4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„4. § az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2012. 
évi költségvetésének  

 
 1.) Bevételi  főösszegét            99.391  e Ft-ban,  
  Ebből:  
 
 a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét         99.322 e Ft-ban, 
 

b)  az intézményi működési bevételek összegét                 69 e Ft-ban,  
 

 
   

 2.) Kiadási főösszegét             99.391 e Ft-ban, 
  Ebből:          
      
 a)  a Működési költségvetés összegét                         98.253 e Ft-ban, 
 ebből 
  aa) személyi juttatások összegét                    43.476 e Ft-ban, 

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 
                 9.885 e Ft-ban, 

  ac) dologi kiadások összegét                    29.214 e Ft-ban, 
  ad) egyéb működési kiadások összegét                           15.728 e Ft-ban, 
  ebből:  
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ada a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét

                    15.678 e Ft-ban 
 
 b) a felhalmozási költségvetés összegét             1.138 e Ft-ban,  
 ebből 
  ba) beruházási kiadások összegét             1.038 e Ft-ban, 
  bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét               100 e Ft-ban, 
   
    
 állapítja meg.” 
 
3. § A R 9. §-ában meghatározott 1. melléklet helyébe az ezen rendelet által meghatározott 1. 
melléklet kerül.  
 
4. § A R 10. §-ában meghatározott 2. melléklet helyébe az ezen rendelet által meghatározott 2. 
melléklet kerül.  
 
5. § A R 11. §-ában meghatározott 3. melléklet helyébe az ezen rendelet által meghatározott 3. 
melléklet kerül.  
 
6. § A R 12. §-ában meghatározott 4. melléklet helyébe az ezen rendelet által meghatározott 4. 
melléklet kerül.  

 
7. § A R 13. §-ában meghatározott 5. melléklet helyébe az ezen rendelet által meghatározott 5. 
melléklet kerül.  
 
8. § A R 14. §-ában meghatározott 6. melléklet helyébe az ezen rendelet által meghatározott 6. 
melléklet kerül.  
 
9. § A R 16. §-ában meghatározott 7. melléklet helyébe az ezen rendelet által meghatározott 7. 
melléklet kerül.  

 
 Záró rendelkezések 

 
10. § (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 28. napján lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti.   
 
 
 Kiss Csaba                        Árva Helga  
 polgármester                                jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet kihirdettem 2012. szeptember 27.  napján. 
 
 
 
 
Árva Helga  
    jegyző 


