Szabadszentkirály Község
Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2011(II.02.) számú rendelete
az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban
Képviselő-testület) az államháztartásról szóló – többszörösen módosított- 1992.
évi XXXVIII. Tv. ( továbbiakban Áht.) 65§ (1) bekezdésében és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. Törvény 16.§. (1) és a kapott
felhatalmazás alapján Szabadszentkirály Község Önkormányzat ( továbbiakban
önkormányzat) 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és
szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások
tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet alá tartozó szervre,
szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás
szabályairól, kisebbségi önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló
2./2011.(II.02) számú határozata tartalmazza. E rendelet a kisebbségi
önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be. A
Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 8. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat címrendje
2.§ (1) A Képviselő-testület az Áht.67.§.(3) bekezdése alapján a címrendet e
rendelet 1.számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2), A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzat
igazgatási kiadása, valamint azon törzskönyvi jogi személyek amelyeknek
gazdasági szervezete nincs és a gazdasági szervi feladatokat a címben szereplő
önkormányzati költségvetési szerv látja el, valamint az önkormányzat
költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – önálló címnek
minősülnek.
(3) A működési költségvetésen belül alcímek a kötelező és nem kötelező
önkormányzati feladatok.
1

(4) Az alcímeken belül jogcímcsoportok a szakfeladatok. Az alcímeken belüli
előirányzat csoportok a működési, felhalmozás.
(5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
(6) A felújítások összessége együtt alkot címet. A felújítási cím európai uniós és
nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az
alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó felújításokat foglalják magukba. A jogcímcsoportokon
belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.
(7) A fejlesztési feladatok összessége alkot címet. A fejlesztési cím európai
uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az
alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket foglalják magukban. A
jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.
(8) A Szabadszentkirály Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 1/1 számú cím.
II. Fejezet
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése

3.§(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2011.évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét
152.958 eFt-ban
aa) működési költségvetési bevételét
110.532 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét
34.966 eFt-ban
ac) fejlesztés célú hitelét
7.460 eFt-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását
152.958 eFt-ban
ba) működési költségvetési kiadását
112.868 eFt-ban
- személyi jellegű kiadások
38.173 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok
11.235 eFt-ban
- dologi jellegű kiadások
25.644 eFt-ban
- társadalomi-,szociálpolitikai és egyéb juttatás
13.921 eFt-ban
- működés célú pénzeszközök átadása
18.141 eFt-ban
- ezen belül a lakástámogatások összegét
0 eFt-ban
- tartalékok
5.754 eFt-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását
40.090 eFt-ban
- beruházások előirányzata
1.875 eFt-ban
- felújítások előirányzata
37.300 eFt-ban
- egyéb kiadások, támogatások előirányzata
915 eFt-ban
- ezen belül kiemelt előirányzatként:
- intézményi beruházások összegét
0 eFt-ban
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- az államháztartáson kívülre irányuló
fejlesztési beruházás előirányzatait
- hosszúlejáratú felhalmozás célú hitel
állapítja meg.

0 eFt-ban
0 eFt-ban

c) költségvetési hiányát 7.460 eFt-ban, ebből:
(Áht. 69.§(1) bek.b) pontja)
ca) működési költségvetési hiányát 0 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 7.460 eFt-ban
d) előző év (ek) felhasználható ( tervezett) pénzmaradványát 7.023 eFt-ban
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló ( tervezett)
pénzmaradványt 7.023 eFt-ban,
db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló ( tervezett)
pénzmaradványt 0 eFt-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési
bevételét és kiadását az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3.
számú melléklet szerint, a felhalmozási bevételét és kiadását a 4 számú
melléklet szerint az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 2 számú
melléklet szerint és a költségvetési mérleget a 2/a.számú melléklet szerint
hagyja jóváhagyja.
(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 9. számú melléklet
tartalmazza.
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 3.§ (1) bekezdés a) pontjában
megállapított bevételeit forrásonként az 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási
előirányzatait kiemelt előirányzatként részletezve a 1. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
6.§ (1) A képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2.§.(6)
bekezdésében megjelölt bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a fejlesztési címet a címrendről szóló 2.§.(6)
bekezdésében megjelölt bontásban az 1.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat a felhalmozási kiadásai címet a
címrendről szóló 2. § (6) és (7) bekezdésben megjelölt bontásban a 6 számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§ (1) A Képviselő-testület az körjegyzőség 2011. évi költségvetését
feladatonkénti bontásban a 11.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
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(2) A helyi önkormányzat nevében a körjegyzőség címen belül az alcímek
jogcímcsoportja és ehhez tartozó kiemelt előirányzatok csoportjai feletti
kötelezettségvállalási joggal a körjegyző rendelkezik.
(3)Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok,
valamint a választási eljárásról szóló 1997.éviC.törvény 2.§- ának hatálya alá
tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó
pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
9.§
A képviselő testület az önkormányzat 2011 .évi költségvetésében 5.754
eFt. tartalékot állapít meg.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2011 évi
a) általános tartalékát 5.754 eFt-tal,
b) működési tartalékát 0 eFt-tal,
c) felhalmozási tartalékát 0 eFt-tal,
ca) felújítási tartalékát 0 eFt-tal,
cb) beruházási tartalékát 0 eFt-tal
hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát
költségvetési szervenként a 11.§ kivételével az 1. számú melléklet alapján
hagyja jóvá.
11.§ A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 19
főben állapítja meg.
12.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a finanszírozási műveleteket is figyelembe
véve együttesen egyensúlyban a 2/a számú melléklet tartalmazza.( összevont
költségvetési mérleg )
13.§ A Képviselő-testület a 2010 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§ A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet,
programok bevételeit-kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli idegen
projektekhez történő hozzájárulást a költségvetésünk a 7. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
15.§ (1)Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány
finanszírozási módja a hitelfelvétel,
( 2) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselőtestület hagyja jóvá.
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(3) A 200 eFt feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
Képviselő-testületet illetik meg.
16.§ A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról
a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt

III. Fejezet
A KÖLSÉGVETÉS VÉREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

17.§ A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési
szervként működő körjegyzőség.
18.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a rendelet
módosítása.
19.§ A helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi
kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési
szervként működő körjegyzőség. (Áht.66.§)
20.§ (1) A kisebbségi Önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi
önkormányzat határozata alapján módosítható.( Nek.tv.26. § (2) bekezdése
alapján)
(2) A kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetési hatásozatá(ai)ban foglaltakra
vonatkozóan a települési önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik
döntési joggal.
(Áht.65. § (3) bekezdése alapján.
Részletszabályok

21.§ A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szervnél az
Áht.90§(4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2011 évben
eltekint.
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Előirányzatok megváltoztatása

22.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetés előirányzatait a rendeletének
módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat változtatása nem érintheti a
Országgyűlés kizárólagos-költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány
előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési
fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára
pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de
legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító
szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek
megfelelő módosításáról.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

23.§ A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

IV. Fejezet
Létszám és bérgazdálkodás

24.§ A köztisztviselő illetmény pótlékáról a testület a 12.számú melléklet szerint
rendelkezik.
25.§ A köztisztviselő cafetéria juttatásáról és egyéb juttatások évi
keretösszegéről a képviselő-testület a 12. számú melléklet szerint rendelkezik. A
megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.
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V. Fejezet
Záró rendelkezések

26.§(1) E rendelet 2011 február 10. napján lép hatályba.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti
időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját
elfogatta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e
rendeletbe beépítésre kerültek.

Szabadszentkirály 2011 február 10.

Udvari Géza
polgármester

Dr. Fekete Gábor Csaba
körjegyző

Záradék: A fenti rendelet kihirdetésére 2011. február 10-én került sor.

Dr.Fekete Gábor Csaba
körjegyző
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