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Magyarpolány Község Önkormányzata képviselő-testületének 

8/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 2/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 2012. évi költ-
ségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól szóló 2/2012. (II. 13.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2012. (II. 13.) önkor-
mányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdései 
helyében az alábbi rendelkezések lépnek: 
"2. § (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képvi-
selő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 261.708 
ezer forintban állapítja meg. 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 
261.708 ezer forintban állapítja meg." 

(2) Az önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
"2. § (4) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képvise-
lő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) személyi jellegű kiadások:  14.304 ezer forint, 
b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.377 ezer forint, 
c) dologi jellegű kiadások: 29.932 ezer forint, 
d) szociális juttatások: 5.014 ezer forint, 
e) működési támogatások: 94.676 ezer forint, 
e) támogatások: 6.240 ezer forint, 
f) felhalmozási (felújítási) kiadások: 67.673 ezer forint, 
g) fejlesztési hitel törlesztése: 4.778 ezer forint." 

 (3) Az önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
"2. § (7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 35.704 ezer forint, amelyből általános tar-
talék 1.301 ezer forint, céltartalék 34.403 ezer forint. A tartalék előirányzat kimutatását a 
rendelet 4. melléklete tartalmazza." 

(4) Az önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
"4. § (2) A képviselő-testület Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi 
költségvetésének bevételi főösszegét 28.235 ezer forintban, kiadási főösszegét 28.235 
ezer forintban állapítja meg." 

(5) Az önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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"4. § (6) A képviselő-testület a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 44.327 ezer forintban, kiadási főösszegét 
44.327 ezer forintban állapítja meg." 

(6) Az önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
"4. § (9) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát az alábbiak szerint hatá-
rozza meg: 

a) Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzőségének 
aa) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlaglétszáma 12 fő, 
ab) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő." 

2. § 

(1) Az önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) Az önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) Az önkormányzati rendelet 3.a. és 3.b. mellékletei helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(4) Az önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
(5) Az önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
(6) Az önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
(7) Az önkormányzati rendelet 8.a. melléklete helyébe e rendelet 6.a. melléklete lép. 
(8) Az önkormányzati rendelet 8.b. melléklete helyébe e rendelet 6.b. melléklete lép. 
(9) Az önkormányzati rendelet 9. és 9.a. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

3. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A Rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.  
 
 
 
 
 
 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
 
Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

Magyarpolány, 2012. szeptember 19. 
 
 
 
 Dobosi Gergely 
 körjegyző 


