Kecskéd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

5/2011./II.23./Ö.R.sz.rendelet
Kecskéd község Önkormányzatának 2011.évi
költségvetéséről
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi
XX.törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv 91. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.törvény előírásaira a következőket rendeli el:

A költségvetés címrendje

1.§.
(1)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § rendelkezése alapján a képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg költségvetés címrendjét. (13.sz. melléklet)

(2)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény alkot egy címet az alábbiak szerint: Kecskéd község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

(3)

A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó bevételek
önálló címeket alkotnak az alábbiak szerint:
-

(4)

Normatív állami támogatások
Személyi jövedelemadó helyben maradó része
SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése
Központosított támogatások
Adó bevételek
Kisebbségi önkormányzatok bevételei
Fejlesztési célú hitelek
Működési célú hitelek
Támogatás értékű bevétel (TÁMOP 2010. évi maradvány)

A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó kiadások
önálló címeket alkotnak az alábbiak szerint:
-

Normatíva visszafizetés
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
Beruházási és felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások
Céltartalék
Általános tartalék

Támogatás értékű kiadás( (TÁMOP 2010. évi maradvány)

A költségvetés bevételei, kiadásai és
létszám előirányzata

2.§.
(1)

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011.évi költségvetési bevételek főösszegét
192 894 000,-Ft-ban állapítja meg.
(1. 1/A, 1/B, 2, 4, 4/A, 8, 10, 11, 14, 15, sz. melléklet szerint)
Ebből: működési célú bevétel
felhalmozási célú bevétel

130 437 000,-Ft
603 000,-Ft
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A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadások fő összegét
192 894 000,- Ft-ban állapítja meg, melyből:

(2)

a 2.sz. melléklet:
2011. évi Intézményi költségvetési összesítőt
a 3.sz. melléklet:
2011. évi a településfejlesztési kiadásokat
a 4.sz. melléklet:
2011. évi az intézményi kiadások és bevételi forrásokat
az 5.sz.melléklet: 2011. évi költségvetési kiadásokat (Ámr.36.§)
az 5/A.sz. melléklet: az önkormányzati szintű felújítási kiadásokat célonként,a felhalmozási
kiadásokat feladatonként

a 7.sz. melléklet :

a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és a felhalmozási kiadásokat feladatonként

a 8.sz. melléklet:

2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű kimutatását
a 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét
az európai uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait
a Többcélú kistérségi társulásnak átadott összeget
a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat költségvetési
szervenként, szakfeladatonként
a 15.sz. melléklet :
a gördülő tervezést
a 16.sz. melléklet:
a polgármester és alpolgármester díjazását
a 17.sz. melléklet: a 2011. év várható közvetett támogatásokat tartalmazza
a 10.sz. melléklet:
a 11.sz. melléklet :
a 12.sz. melléklet:
a 14.sz. melléklet:

A költségvetési létszám-előirányzatot a 6.sz.melléklet szerint állapítja meg.

(3)

A 2011. évi költségvetés végrehajtási szabályai

3.§.
(1)

Kecskéd Község Önkormányzat számlavezetője a Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kecskédi
Kirendeltsége.

4.§.
(1) Az önkormányzat bevételi tervén felüli bevételeit a fejlesztési kiadásokra használja fel.

5.§.
(1) A képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli
a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését.
b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási
igény bejelentését, pályázat benyújtását a 2010. CLXIX. törvény 5.sz. mellékletében
az önkormányzatot érintő feladatok vonatkozásában.
c) a „b” pontban megjelölt pályázatokat a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek
és ütemezés szerint kell elkészíteni.

6.§.
(1) A polgármester felhatalmazást kap
a.)

Az Ötv. 88.§. (1)c.pontja szerinti átmeneti szabad pénzeszközök lekötésére a számlavezető
pénzintézetnél. Erről a testületet folyamatosan tájékoztatja.

b.)

pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, amiről a testületet utólag köteles tájékoztatni.
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c.)

hogy a költségvetésben elfogadott feladatokról a testülettel való előzetes egyeztetés nélkül
intézkedjen, de a hozott intézkedésről, döntésről a testületet utólag köteles tájékoztni

d.)

a 2011. évi központi céljelegű, mérlegelést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben
történő felosztására, amiről a testületet utólag köteles tájékoztatni.

e.)

az önkormányzati dologi kiadásokra elfogadott előirányzaton belüli átcsoportosításokra.
Az átcsoportosítás csak a tárgyévre vonatkozhatnak, nem befolyásolhatják a következő
évi költségvetést.

e.)

az általános tartalék keret terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására
esetenként 300 Eft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra, amelyről a testületet
a következő ülésen köteles tájékoztatni

7.§.
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapitja meg (7.sz melléklet)

8.§.
Az önkormányzat 5 millió Ft feletti vagyonát értékesíteni, hasznosítani csak az Áht.108.§.(1)
bekezdése szerinti eljárásban (versenytárgyalás) lehet.
9.§.
A képviselő-testület 2011. január 1-től a polgármester illetményét és juttatásait, valamint az alpolgármester tiszteletdíját e rendelet alapján állapítja meg , melyet a 16.sz. melléklet tartalmaz.
10.§.
A képviselő-testület képviselői keretet állapít meg, melyet céltartalékba helyez. Felhasználásáról
külön Szabályzatot alkot.

11.§.
Az önkormányzat által nyújtott támogatásról a támogatott szervezetek, magánszemélyek a részükre céljelleggel juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni az erre
vonatkozó külön rendelet szerint.
12.§.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a rendelet 9., 9/A, és 9/B sz. mellékletét képezi.
Német Kisebbségi Önkormányzat

összes bevétele:
összes kiadása:

1.244.000,-Ft
1.244.000,-Ft.
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Átmeneti és záró rendelkezések
13.§.
A képviselő-testület 2012. január 1-től a 2012. évi költségvetés megalkotásáig:
a) Nem hoz új feladatokra döntést

b) Az Áht 76. §. (1)-(2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert:
- A 2011. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az önkor
mányzati bevételeket beszedje
- Az önkormányzati kiadások tekintetében folyamatosan jelentkező költségeket telje
sítse.
14.§.
E rendelet 2011. február 23-án lép hatályba.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. február 23.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester

