Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2011. (II. 12.) rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
rendelkezéseire – az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl a következıket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Sáregres Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)
terjed ki.
(2) Sáregres Község Önkormányzata önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervvel
illetve önállóan mőködı költségvetési szervvel nem rendelkezik.
(3) Mezıszilas - Sáregres Községek Körjegyzısége költségvetése a körjegyzıség székhelye
szerinti önkormányzat – Mezıszilas Község Önkormányzat – költségvetésében szerepel.
(4) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde költségvetési szerv költségvetése a
feladatellátást végzı költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat – Alap Község
Önkormányzat – költségvetésében szerepel.
(5) Cece – Alap – Sáregres – Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Cecei
Általános Iskola költségvetési szerv költségvetése a feladatellátást végzı költségvetési
szerv székhelye szerinti önkormányzat - Cece Nagyközség Önkormányzat –
költségvetésében szerepel.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése
2. §
A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
bevételi fıösszegét
kiadási fıösszegét

65.850 ezer Ft-ban,
65.850 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési bevételek
3. §

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú
melléklet tartalmazza.
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A költségvetési kiadások
4. §
(1) Az önkormányzat kiadási elıirányzatait a képviselı-testület az alábbiak szerint határozza
meg:
Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
60.923 ezer Ft
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások:
11.123 ezer Ft
- munkaadókat terhelı járulékok:
3.388 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások:
13.838 ezer Ft
- egyéb mőködési kiadások:
32.524 ezer Ft
- támogatási kölcsönök nyújtása:
50 ezer Ft
A képviselı-testület az önkormányzat kiadásait elıirányzatonként a 2. számú melléklet és a
személyi juttatásokat és munkaadót terhelı járulékokat szakfeladatonként, a dologi és egyéb
folyó kiadásokat, egyéb mőködési kiadásokat, támogatási kölcsönöket beruházási kiadásokat,
felújításokat és egyéb felhalmozási kiadásokat szakfeladatonként a szerint állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai összesen:
Ebbıl:
- beruházások elıirányzata:
- felújításai kiadások elıirányzata
- egyéb felhalmozási kiadás elıirányzata

4.927 ezer Ft
2.227 ezer Ft
2.500 ezer Ft
200 ezer Ft

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként az 3.
számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat tartalékot nem képez.
(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevétele: 65.850 ezer Ft,
költségvetési kiadása: 65.850 ezer Ft, a bevétel- kiadás : 0 Ft.

7. §
Az önkormányzat elıirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai, valamint közvetett támogatásai
nincsenek.
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9. §
Európai Uniós projekt megvalósítását az Önkormányzat 2011. évben nem tervezi.
10. §
Az önkormányzat normatív hozzájárulásoknál a társadalmi-gazdasági infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve súlyos foglakoztatási gondokkal küzdı települési
önkormányzatok feladatellátásához 3242 ezer Ft-ot felhalmozási célra tervezi.

Költségvetési létszámkeret
11. §
(1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: 14 fı fıben állapítja meg
a 7. számú mellékletben feltüntetettek szerint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai évközben
megváltoztathatók.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja hitel felvétele.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök
kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg.
(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben létrejött jóváhagyott bevételi
elıirányzaton felüli többletbevételt szabadon használhatja fel.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet
felhasználásáról a képviselı-testület határozatban dönt.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörő elıirányzat-módosítás és az azzal
egyidejőleg történı- képviselı-testületi tájékoztatás után történhet.
(7) A (4) bekezdésben meghatározott pénzügyi mőveletek lebonyolítását (értékpapírok
vásárlása tekintetében) 1 millió forintig a képviselı-testület a polgármester
hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselıtestületi ülésen tájékoztatja.
13. §
(1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselıtestület legalább félévenként- adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt a
költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a
részelıirányzatokról elıirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
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Záró rendelkezések
14. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától
kell alkalmazni.

Sáregres, 2011. február 11.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyzı

Kihirdetve: 2011. február 12.

Dr. Kardos Tamás
körjegyzı

