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Fertőhomok Község Önkormányzata KépvÍselő-testületének
z I zorz.(ll l. 6.) rendelete

az ankormúnyzat zotz. évi köItségvetésérőI

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képvíselő-testt]lete a helyi önkormányzatok és

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrálís alárendeltségű szervek
feladat_ és hatásköreiről szóló r99r. évi XX. törvény 138. ! (t) bekezdés b) pontjában, az
államháztartásról szőló 2011. évi CXCV. törvény 23. ! (t) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. 5 (1)

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

r. ! A rendelet hatálya az onkormányzatra terjed ki.

z. ! Az államháztartásról szóló zott. évi cXcV. törvény (a továbbiakban: Áht.) z5. ! (z)
bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetésí bevételeit és költségvetésí kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 17. számú mellékletek
tartalmazzák. Ezen belr]l

a) az intézményi működési bevételeket a z. számú melléklet,
b) a felhalmozásicélú költségvetését a 3. számú melléklet,
c) az onkormányzat műkodési költségvetését +. számú melléklet,
d) a működési cé|ú pénzeszközátadásokat az 5. számú melléklet,

tartalmazza.
3. 5 A képviselő-testÜlet az Önkormányzat és'az intézmények együttes, zotz. évi

költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 86 33t ezer Ft-ban; ezen belÜl
a) a felhalmozásí célú kiadást

ebből:
- a beruházások összegét
- a felú,iítások osszegét
- a feIhalmozási célú pénzeszkoz
átadást

b) a működésicélú bevételeket
c) a felhalmozási célú bevételeket
d) a működésicélú kíadásokat

ebből:
- a személyi kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat

és a szociálís hozzájárulási adót
- a dologí kiadásokat
- az ellátottak pénzbelí juttatásait

e) a kőlcsönt
f) a céltartalékot
g) az általános tartalékot

állapítja meg.
+. $ (t) A képviselő-testulet által irányított költségvetési

létszáma 3 fő.
(z) A közfoglalkoztatottak létszáma 3 fő.

zo 434 ezer Ft-ban;

7 414 ezer Ft-ban;

9 144 ezer Ft-ban;

3 876 ezer Ft-ban,
8458 ezer Ft-ban;

o ezer Ft-ban;
zB 832 ezer Ft-ban;

7 842 ezer Ft-ban;

t 894 ezer Ft-ban
t6 oZ5 ezer Ft-ban;

J o2i ezer Ft-ban;

7 414 ezer Ft-ban;
zz86 ezer Ft-ban;

5 t6z ezer Ft-ban

szervek engedélyezett
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5. 5 Az Árrt. 5. $ (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege'9 o9o,- Ft. A
költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek
pénzmaradványát veszi igénybe.

6. s A képviselő-testr"jlet az ingatlan-nyilvántariásban a fertőhomoki z57 és z5B hrsz
alatt felvett ingatlanok megvásárlásához a Magyarország gazdasági stabilításáról szóló
zoll. évi CXclV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tu.) l. ! (t) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető űgylet megkötése, 7 414 ezer forint fejlesztési kölcson felvétele
válik szükségessé.

7. 5 A Sopron Térségí Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a KEOP-

l.l.llzFlo9-2o1'l-ooo2 azonosító számú ,,Sopron Térségi Hulladékgazdálkodásí Rendszer''
elnevezésű projekt önrészének biztosítására kibocsátott z milliárd forínt névértékű - a
Stabilitásí tv. 3. ! (1) bekezdése szerínti - adósságot keletkeztető kötvény
kezességváIlalásából zaz1. szeptember 3o-ig fennálló önkorrhányzati kötelezettség tt Bt3

338,-Ft.
B.! A tinanszírozási célú pénzügyi műveletekről a képviselő-testület dönt.

9. s A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain beltjl az általános forgalmi adó
nélkül számítottan 1 ooo ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz
e l őzetes képvísel ő-testi'lleti döntés szukséges.

lo. $ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2o12. február zB.

A rendelet kihírdetve:

Fertőhomok, 2o1z. már.cius 6.v



1' számú melléklet

BEVETELEK
2012. Évl rlŐlRÁNYzATA

(adatok eze r {ori ntb a n )

Í:'-KAPoTT TÁMoGATÁS 5 390

1. on korm á n yzat kö ltségvetési támog atá sa 5 390

1 1 Normatív hozzájárulások (ebbol idegenforgalmi normatíva: 300 e. Et) 5 390

ii. nnűxÖoÉsl Es FELHALMozÁsl cÉLÚ TÁMoGATASER EKU BEVETEL 825

I M íi kö dési c él Ú pé nzeszköz átv étel ál l a m h ázta rtá son bel tj l rő l Jqt

Hozzájárulás intézményi társulás fenntartásához (F.homok, Hidegség)

KözÍoglalkoztatottak támogatása

Felhalm. céIú pénzeszk. átvétel

I 150

I sgr

2. 284

NYDoP támogatás 284

ll..KOZHA'I ALMI BEVETEI EK 45 337

2.1 Helyi adók
ÉpitményadÓ
ldegeníorgalmi adó
lparűzési adÓ

2'2 AtengedettközpontiadÓk
Személyi jövedelemadó helyben maradó része
JövedelemkÜlönbség mérséklése
GépjárműadÓ
TermŐíÖIdbérbeadásbÓl származó jövedelem adÓja

2.3 Birságok, díjak,hozzájárulások, pótlékok, más fizetésikötelezettségek
Pótlékok, bírságok
Talajterhelési dij

10 000
150

5 000

6 164

12 863
10 500

60

100

500

15 150

29 587

600

IV,]NTEZMENYI MU KODESI BEVETEL I 458

Szolgáltatások eIlenértéke
Bórletiés lízing díj bevételek
lntézmónyi működési bevételek utásn íelsz ÁFA
Karnatbevételek

/lÖ

o 179
í A.n'1

60

V. KöLcsÖN 9783

Felhalmozási célú hitel felvétele
Kölcsön visszatérülés Horvát Kulturális EgyesÜlettől

7414
2369

Vl-, ELOIRANYZAT. ES.PENZMARADVANY. ., í6 538

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 538

g]Év É,T E'L E:,K : Ö s szE's E N 86 331



1. számú melléklet

KIADASOK
2012. Évl rlŐlRÁNYZATA

( ad atok eze r fo ri ntb a n )

MUKOOESI KOLTSEGVETES 55 894

Nem intézményi működési kÖltségvetés
Működési célú pénzeszköz átadás

I zBB32 I

f ,?06, I

FELHALMOZASI KOLTSEGVETES 29 434
Beruházások
Felújitások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

7 414
9 144
3 876

ilr. KoLCSONOK 2 555
Kölcsön törlesztése
Kölcsön nyújtása Horvát Kulturális Egyesületnek
KÖlcsÖn nyújtása Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulásnak

1284 I

?19 I

1o52 
|

tV.,PALYÁzATli oNRÉsz Es EGYEB CEITARTALEK 228&
Onkormányzati környezetvédel m i a lap célta rtaléka (talajterh. d ijból)

f.. . ALTALANOS TARTALEK 5 162

K I A D,A S O K, 0.S,S Z ,S E N 86 331



2. szLinrú nelléklet

\,

E forintbar;r

lntéznrén1ri

térítési c'líj

Bérleti

díjak

Alaptev. sajátos

szolgáltatása

AItalános

forgainri adó

Összesen

)nkorm i g. tevékerry,ség 630 63(

Köztenrető ferrntart. És nrúk 16 16

lr.1úzeu rrri tevékel-rység 70 7A

Nenr lakóírrgatlarr bérbeadáasa 610 6fi
]zennwíz gr'újtése, tisztítása 5 569 1 503 7 072

Mindosszeséru :€ 7,xú

:::-i:r i::::1,:

:,,Í,ffi 8,398

\Y



3. szanú nelilékelt

[i forintbarr

1 ngatlanok vásár [ása, létesÍtése
Föle{terület vásárlása
r)ss:ra.sr'lt:

f-'- ?TÁ-_
I z+t+

2. ngatlanok felújítása
Y izi-közmíj Vagyon felújÍtása (Y ízműl

Óvot1a fetújítás pótmunkái'
orvosi renclelő akadályn'rentesítése
KultúIház átalakítás kiviteli terv
Ál talános forgaInri adó
összesen:

Közos Alapból) 200
30rl

500
200
gu

I 144

.). F elJ t al m ozó.si céIú pen zeszközök át ad'ása

Óvot{a felújítás Hegilkőre
OSSZtI-Sr:ll:

l- 3 8?6
3 876

?o 434
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4. s:tittr ti r t tallt;klat

I:l forintiran

O nk a nn úny z a t g'tűkö d é s i k lÍ ltst gzl t t ú s e

Me gtu:oezés Kindas Ebl n

személyi
kiadás

munkaádÓkat
terhelő iáru]ék

dologi
kiatlás

ellátottak
pénzbe']i

egyéb rrrŰlk.
r)c- Kla(laSOK

lótszárn_
l<er:et; főber-r

és szoc. h. adó iuttatásai

1 .Szen rryrríz gvűitése' tisztítása 1 468 1 468

2. ]'elepi1 ]ési lru llaclék tregyűjtése 1 016 ] 01é

3. Kcizutak, hidak, alagutak
üzctrreI tetóse, felrntartása 650 650

4. Zölt1terü let keze]és
5. ()rr kclrrrrárryzati jogtrlkotás
ó. ()rrkol'rrr. l eazs.'l-evékerrvség

2951
4 117

3 507

1 389
.1 i)/
1274

349

/b(.

35C

1213

l ÖÖJ

1

I

7. Kilzvilácítás 2911 2911

$. Város es ktizséggazdáikoc'lás 2905 431 5f 2 416

)' Ovcldai eIlátás 310 243 6i

10 Csalátl és rróvéclelr-lri eü. Szolg. 165 1ó5
-l 

] . llerrelszet"es gt'.vét'lelnri ellátás 92 92

] ?. Atrlrt-rreti seeélv 895 895

13' 'Tenretési sesélv 300 30C

1-1. lV1ozsáskorlátozottak kozl' t 84 8-l

15. lJgy{Lr (irrkornrányzati ese'ti t. 1 38C r 38(

l6. KözÍ]vógyc.I1átás 27C 27t

l 7. Könvvtár'i szol.qáltatások 591 244 65 286
-l 

8\,1 úzer: nri l(i ál lítási tevékenység 4 471 908 11: I 9.18 1

-l9' Közrrrűveiődési tevékenvség 745 705

20. Ktjzierrictő-fc'ir il ta rtás Á44 AÁ:l

Miíködési kiadások összesen: 28 832 7 842 a894 16 475 3 021 0 J



száutti wellt:kl.t't

u-

w,

Ii forintbalr

Miikt) dé si c éIú p éll z e s zk ö z ól t a r1ú. s

1. 3opron Körnvéki Összevont orvosi Ügyeletlrez hozzáiárulás 155

2 Köriegvzőség tánro gatása 11 325

,). I3URsA Htrtr garica közalapítvárry tánrogatása 450

+. Zerreiskola tánrogatása 400

5. Tagóvoda, étkeztetés tánrogatása 6 555

o IskoIai tanulók oktatása -l 
-8 évfolyanr 7 567

FIorvát Nern zetiségi onkormányzat támogatása 200

B. Erde keltséci hozzáiát ulás (Vizitársu lat) 1(]

f ''I{esvkő Diáksportiáért'' Alapítvány támogatása :l(.

10. Fert(jrrrerrti Sport Club Hegykő támogatása 4C

11. Férrvsu sár Alapítvárrv 4(
't? Ijertő-FIarrság Kult El. Es Kéznrűv. Alapítvány 3(

13. ''Civilek a Fertőtáiért'' Egyesület 5[

14. I{esvkői Alt' Iskola T'anulóiért Alapítvány 1(
1tr C)n kérrtes Tű zoltÓegyesület Hegykő 3(

76. VÖröskereszt Hegykő-Fertőhornok-Hic{egség Alapszervezete 4(

17. Ktj zlriztorrságé rt Alapítvány 3t
'rL Erdélvi KolIéeiumi Alapítvány 1

15. L:svéb alapítvárrYo k, egyesü letek tá mogatasa 6(

Összesen: 27 062


