Vásárosfalu Önkormányzat
Képviselőtestületének 2/2011. /II.11./ önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.
Vásárosfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990
évi LXV törvény 91. §. /1/ bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 65 §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről rendelkező 2010.
évi CLXIX. tv. rendelkezése alapján Vásárosfalu Község Önkormányzatának 2011. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, az önkormányzati hivatalra és az önkormányzat
intézményére terjed ki.
2. §. /l/ Az államháztartási törvény 67. §. /3/ bekezdés alapján a képviselőtestület a címrendet
a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja meg.
/2/ Az Önkormányzati Hivatal igazgatási /kiadása/ önálló címet alkot. /2. sz. I. pont
/3/ Az Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi
felsorolásban - címet alkotnak a 2. számú melléklet II. pont szerinti felsorolásban.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §. A képviselőtestület az önkormányzati hivatal és intézmények együttes 2011. évi
költségvetésének
/1/ bevételi főösszegét
21 570 000 Ft-ban
kiadási főösszegét

24 209 000 Ft-ban

fejlesztési hiányát

2 639 000 Ft-ban

kiemelt kiadási főösszegeket
4 411 000 Ft
1 227 000 Ft
8 031 000 Ft
1 937 000 Ft
2 088 000 Ft
110 000 Ft
979 000 Ft
1 404 000 Ft
1 960 000 Ft
2 062 000 Ft

állapítja meg.

személyi juttatással
munkaadókat terhelő járulékkal
dologi kiadással
társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás
támogatásértékű műk.kiadás
működési pénzeszköz átadással
beruházási kiadással
felhalmozási célú pénzeszk. átadásal
fejlesztési célú hitel visszafizetéssel
működési tartalékkal

/
/2/ Az önkormányzat 2011. évi költségvetése hiányának fedezetét, a költségvetés
egyensúlyának megteremtése érdekében 2 639 e Ft fejlesztési célú hitelbevétel számbavételét
engedélyezte.
/3/ 2011. év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselőtestület eseti döntése alapján,
az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
/4/ A Képviselő-testület az önkomrányzat 2011. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 24 209 e Ft-ban
b.) bevételi főösszegét 24 209 e Ft-ban
határozza meg az 1a . számú mellékletben foglalt részletezés szerint.
/5/ A költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg a számú mellékletben részletezettek
szerint.
/6/ Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.
4. §. A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés összevont, és mérlegszerű működési és
felhalmozási bevételeit és kiadásait jelen rendelet 1. számú mellékletek szerinti formában és
tartalommal állapítja meg.
5. §. A képviselőtestület az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő működési
jellegű feladatok kiadásait /címenként/ a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. §. A képviselőtestület az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő működési célú
pénzeszköz átadásait feladatonként a 3. sz. melléklet szerint határozza meg.
7. §. A képviselőtestület az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő társalom és
szociálpolitikai juttatásokat a 4. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
8. §. A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre feladatonként az 5. számú melléklet szerint
határozza meg.
10. §. A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási
kiadásokat feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
11. §. a képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési célú hitel
kiadásait a 7. számú melléklet szerint határozza meg.
12. §. A képviselőtestület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-ában
foglalt rendelkezések figyelembevételével összeállított, az önkormányzat 2011-2012-2013.
évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett működési és felhalmozási célú bevételek és
kiadások mérlegét a 8. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

13. §. A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9.
sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. §.
/1/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
/2/ a képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek /feladatok előirányzatait éves
bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
15. §. Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a
minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos
időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.
16. §. A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós
kötelezettség nem vállalható.
17. §.
/1/ Az önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá
szorítani és tartozásának mértéke eléri évi eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió
Ft-ot.
/2/ Az önkormányzati biztos kijelölése esetén a képviselőtestület alkalmazza
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr) előírásait.
18. §. A költségvetési szervek körében a munkabér kifizetésre minden hó 3. napján kerül sor.
Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabér-kifizetés napja az ezt közvetlenül
megelőző munkanap.
19. §. /l/ A képviselőtestület az előirányzat átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a
polgármesterre ruházza át.
/2/ A /1/ bekezdésben szereplő átcsoportosításról a polgármester negyedévenként, a
negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet
módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
/3/ Az év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, stb. az önkormányzat
számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A
képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára költségvetési
beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő
módosításáról.
/4/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, az önkormányzat költségvetéséből
annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.

20. §. /1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített
/lekötött/ betétként elhelyezéséről a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó
szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.
/2/ Átmenetileg szabad pénzeszköznek ezen §. /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a
képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.
21. §. Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj. bevételeit fejlesztési célra használja fel.

22. §.Vegyes, záró rendelkezések
Ez a rendelet 2011 február 15-én napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell
alkalmazni.
.
/

Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László.
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2011. február 11-én megtörtént.

Dr. Gál László
jegyző

