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TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2011. (II.16.) Ktr. sz. rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Ezen rendelet 2011. február 16-án
kihirdetésre került:

/: dr. Menyhárt Anett :/
jegyző
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2/2011. (II.16.) Ktr. számú rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) és 91. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX.. törvény alapján a 2011. évi
költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. §. Az államháztartásról szóló törvény 67. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését
935 624 eFt folyó évi bevétellel
126 749 eFt előző évek pénzmaradványából igénybe vett
forrással
1 062 373 eFt kiadással, ezen belül
______________________________________________________
244 376 eFt személyi juttatással
63 889 eFt munkaadót terhelő járulékkal
203 920 eFt dologi és egyéb kiadással
105 239 eFt szociálpolitikai juttatással
9 508 eFt működési célú pénzeszközátadással
1 500 eFt egyéb céljellegű kiadásokkal
500 eFt kölcsönnyújtással
373 440 eFt felhalmozási kiadással
40 000 eFt céltartalékkal
4 300 eFt általános tartalékkal
15 701 eFt tervezett intézményi maradvánnyal
.
a költségvetési létszámkeretet 130 főben állapítja meg.

- 2 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását, a bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2/1. és 2/2. sz. melléklete
alapján határozza meg a Képviselő-testület.
4. §.

A bevételek forrásonkénti és a kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását, a
költségvetési létszámkeret leosztását címenként, intézményenként, és alcímenként a 3.,
4., és 5.sz. mellékletek részletezik.

5. §.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások együttes mérlegét a 6. sz. melléklet
tartalmazza.

6. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási jogkörébe tartozó intézmények és feladatok működési kiadásait az 7. sz. melléklet szerint határozza meg.

7. §.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadások célonkénti, feladatonkénti részletezését a 8.sz. melléklet tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzat a kiadások között 40 000 eFt céltartalékot különít el felhalmozási
célokra.
Az általános tartalék összege 4 300 eFt. Ez biztosítja a fedezetet a jelenleg összegszerűen nem ismert, de várható kiadásokhoz. Ezek különösen: a közművek árainak növekedése, település-üzemeltetési feladatok elvégzéséről döntés.
Az Általános Iskola tervezett pénzmaradványa a Pejtsik hagyaték kezeléséből 15 701 eFt.

10.§. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9.sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11.§. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a tárgyhót követő 15-ig az intézmény gazdálkodásáról és tartozásállományáról a hivatal által előírt formában jelentést
ad a Jegyző részére.
12.§. (1) Az alcímenként megállapított kiemelt előirányzatok között az intézmények által
átcsoportosítás nem hajtható végre, ezen átcsoportosításokat – előterjesztés alapján – a
Képviselő-testület e rendeletének módosításával engedélyezheti.
(2) Az alcímeken belüli feladatok előirányzatainak felhasználása során – az alcímenként elfogadott keretek betartásával – az intézmények eltérhetnek a tervezettől, de ha
a teljesítések az alcímek feladatstruktúrájának jelentős átalakításával járnak, kötelesek
kezdeményezni az előirányzatok ennek megfelelő módosítását.
(3) A Képviselő-testület a tartalékok (cél- általános tartalék, és a tervezett intézményi
maradvány terhére történő átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
13.§. Előzetes előirányzat-módosítás nélkül teljesíthetők azon nem tervezett kiadások, melyet jogszabály kötelezővé tesz, vagy annak megtérítéséről intézkedik, de az ezeknek
megfelő előirányzat-módosításokat mielőbb kezdeményezni szükséges.

- 3 14.§. Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői
a jogszabályokban foglaltak és a megkötött megállapodás szerint előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek.
15.§. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére csak a testület jóváhagyását követően emelhetik kiadási előirányzataikat, és vállalhatnak kötelezettségeket.
16.§. A költségvetési szervek előirányzat-módosítási és átcsoportosítási kérelmét, a kérelem
megalapozottságának felülvizsgálata után a Polgármester szükség szerint, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül
megelőző ülésén terjeszti a testület elé, amely ez alapján dönt az előirányzat módosításról.
17.§. A Képviselő-testület – ha az érdemi döntést igényel – legalább félévenként – adott év
június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott
határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
18.§. A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület állapítja meg. A Képvielő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványával szabadon rendelkezhet.
19.§. A testület által alcímenként jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani. A kiemelt előirányzatokon belül a feladatelmaradásra jutó előirányzatok csak a képviselő-testület engedélyével használhatók fel. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
20.§. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a megállapított előirányzatok, a költségvetési szerv igénylése,
likviditási terv csatolása és a teljesítési adatok figyelembe vételével. (Kincstári rendszerszerű működéssel)
21.§. Az intézmények ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a
gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – az intézmény vezetője felelős.
22.§. A normatív hozzájárulás igényléséhez az intézmények által szolgáltatott adatok 3 %ánál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat
terheli, az intézmény-vezetők felelősségét meg kell vizsgálni.
23.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet
illetve a tartalék a számlavezető pénzintézeti lekötés, és értékpapír vásárlás útján befektethető, mellyel kapcsolatos döntési jogkört a Képviselő-testület a polgármester
hatáskörébe utalja.
Az Általános Iskolánál a Pejtsik hagyatékból képzett tartalék előbbiek szerinti pénzintézeti lekötésének bonyolításával a Képviselő-testület az intézményvezetőt hatalmazza
fel.

- 4 (2) Az önkormányzat költségvetési mérlege a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül 126 749 e Ft hiányt mutat, melynek finanszírozása
belső forrásból, az előző évek pénzmaradványának felhasználásával történik a 2/1.
számú mellékletben foglaltak szerint.
24.§. Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás-állományának mértéke eléri az Ámr. 167.§-ban
meghatározott szintet, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. A
feltétel teljesüléséről a költségvetési szervek haladéktalanul kötelesek tájékoztatni a
Képviselő-testületet.
Záró rendelkezés
25.§. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
dr.Vancsura István s.k.
polgármester

dr. Menyhárt Anett s.k.
jegyző

