Egercsehi Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2011. ( III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Egercsehi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 67. §-a alapján külön címeket alkotnak, melyek további alcím bontásra nem
kerülnek. A költségvetésben más cím nem kerül meghatározásra.
(2) A címrendet a 2. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2011. évi költségvetési kiadási főösszegét 259 417 ezer forintban ,
bevételi főösszegét 211 557 ezer forintban állapítja meg.
A hiány összege 47 860 ezer forint.
- ebből 2010. évről áthúzódó:

26 595

- folyószámlahitel visszafizetése: 10 000
4. § Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) személyi jellegű kiadások:

130 588 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok:

34 039 ezer forint,

c) dologi jellegű kiadások:

61 245 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai:

8 748 ezer forint,

e) speciális célú támogatások:

10 053 ezer forint,

f) finanszírozási kiadások:

10 928 ezer forint,
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g) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások

3 816 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző
évek pénzmaradványa nélküli – összesített költségvetési bevétele 211 557 ezer Ft, kiadása 259
417 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a hiány 47 860 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat 2011. évi hiányának finanszírozási módját az 13. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 67 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 67 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.
9. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1. melléklet rögzíti.
(3) Az önkormányzati szintre összesített, a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai
teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szinte összesített, 2011.évi bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által 2011.évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 ezer Ft,
a céltartalék 0 ezer Ft.
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3. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése
11. § A cigány helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület
500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a hitelszerződésről a hitelszerződés aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) Az 500 ezer forint értékhatár feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött
költségvetési többletet köteles hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek
lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
14. § A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évre az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 5* 38 650 Ft/év/fő =193 250 Ft/év/fő
5. Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok
15. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de
a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 68. § (1)-(2)-(3) bekezdéseiben foglaltak, valamint e
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rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott
bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal
egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet legkésőbb a beszámoló beadásáig módosítja.
17. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - a rendeletében szabályozott módon önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak
elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap
alá szorítani. Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az itt meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam, vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél kezdeményezi:
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a polgármester,
c) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
d) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
e) a költségvetési szerv vezetője.
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6. Egyéb rendelkezések
18. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó
mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

7. Záró rendelkezések

19. § E rendelet 2011. év január hó 1. napján lép hatályba.

Kelt: Egercsehi, 2011.március hó 16. nap
P.H.
Barcsainé dr. Érsek Rita sk.
jegyző

Tóth Andrásné sk.
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Egercsehi, 2011. március hó 16. nap
P.H.
Barcsainé dr. Érsek Rita sk
jegyző
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Mellékletek
1. számú melléklet a költségvetési rendelet 9.§ (2) bekezdéséhez, a működési és felhalmozási
célú bevételek és kiadások 2011.évi alakulását külön bemutató mérleg
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § - hoz az önkormányzat 2011. évi előirányzatai
bevételei forrásonként
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi előirányzott – alcímenkénti – kiadásai
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § -hoz az önkormányzat költségvetési szervei alcímenkénti – 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásairól
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2011. évi
költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (5) bekezdéséhez, az önkormányzat 2011. évi
előirányzatai szakfeladatonként
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdéséhez, a 2011. évi előirányzatfelhasználási ütemtervről
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (4) bekezdéséhez az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekről
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (6) bekezdéséhez az önkormányzat által
2011. évben nyújtott közvetett támogatásokról
11. számú melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-20122013.évi alakulását külön bemutató mérleg
12.számú melléklet tájékoztató a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
2011. évi kiadásairól feladatellátási helyenként
13.számú melléklet a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja
14.számú melléklet a költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdéséhez a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése
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