HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
(Aht) 65.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Aht. 68.§ (1)-(2) bek, 69.§,
75.§ valamint 77.§ (2) bekezdésére, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 10 § (1) d.)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetésről a következőket
rendeli el:
1. Címrend
1.§ (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 67.§ (3) bekezdése alapján
a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények
külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 6. melléklet tartalmazza.

(3)

Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4)

Heréd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások a 2. melléklet
szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ A Képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd –
Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2011. évi működési és felhalmozási költségvetésének
Bevételi főösszegét:

235.092 e Ft-ban

Kiadási főösszegét:

235.092 e Ft-ban

állapítja meg.

3.§ (1)A 2011. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet, az önkormányzat
működési és felhalmozási mérlegét a 1/b melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(2)A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az alábbiak szerint
határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei
adatok ezer Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek
11.853
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
90.205
ac) Önkormányzatok költségvetési támogatása
88.710
ad) Átvett pénzeszköz
30.025
ae) Termőföld bérbeadása
130
Működési költségvetési bevétel összesen:
220.923
b) Felhalmozási költségvetés bevételei
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
300
Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:
300
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú
műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:
221.223

(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 235.092 eFt
kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
aa) Önállóan működő és gazdálkodó
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
ab) Önállóan működő és gazdálkodó
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadás
ac)Önállóan működő kv-i szervek működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
ad)Önállóan működő kv-i szervek felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadás

adatok ezer Ft-ban
28.425
6.999
2.134

413
67.357
16.516
29.820
1.440
3.300

ae)Önkormányzat működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Működési célú p.e. átadás
Általános tartalék

16.796
4.590
26.846
12.583
603

af)Önkormányzat felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadások
Céltartalék

4.963
12.307

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését
önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai
Személyi jellegű kiadások
112.578
Munkaadókat terhelő járulékok
28.105
Dologi jellegű kiadások
58.800
Ellátottak juttatása
1.440
Működési célú p.e. átadás
12.583
Általános tartalék
603
Működési költségvetési kiadások összesen:
214.109
b)Felhalmozási költségvetés kiadásai
Felújítási, felhalmozási kiadások
Céltartalék
Felhalmozási költségvetési kiadás összesen:
c) Költségvetési kiadások összesen:

8.676
12.307
20.983
235.092

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 4. melléklet
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(7) Költségvetési kiadás összesen:
235.092 eFt
Költségvetési bevétel összesen:
221.223 eFt
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület
13.869 eFt-ban állapítja meg.

(8)Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Előző évek előirányzat maradványának igénybe
vétele felhalmozási célra:
11.184 eFt
(9)Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek
Hitel
2.685 eFt
(10) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

235.092 eFt

(11)A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a
3. melléklet tartalmazza.
(12) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készítet előirányzat
felhasználási ütemtervet a 5. melléklet tartalmazza.
4§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra
603.000 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 12.307.000 Ft összegben határozza
meg az alábbi feladatok megvalósítására:
a) ÉMOP orvosi rendelői pályázat önrész
12.307.000 Ft
5§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát(álláshely) 54 főben hagyja jóvá.
ebből: a)Körjegyzőség 11 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
11 fő
b)Általános Iskola 18 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
- részmunkaidőben foglalkoztatottak
c)Óvoda 9 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
d)Konyha 5 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
e)Önkormányzat 6 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
- részmunkaidőben foglalkoztatottak
f)Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 5 fő

17 fő
1 fő
9 fő
5 fő
4 fő
2 fő

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai
6.§ (1)Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem hozott, az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 77.§-a szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek
a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a
kiadások arányos teljesítésére 2011. január 1-től-február 14.-ig.
(2)A Képviselő-testület a költségvetési rendeletbe beépített, az átmeneti gazdálkodás során beszedett
bevételek és teljesített kiadások elszámolását elfogadja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2011.
évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§ (1)A képviselő-testület Heréd Község Önkormányzatának a költségvetését, valamint a felügyelete alá
tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetését rendelet módosítással
megváltoztathatja.
(2)Az intézményfenntartó társulás keretében működtetett intézmények költségvetését és annak
módosítását a társult önkormányzatok közös döntéssel fogadják el az intézményfenntartó társulási
megállapodásnak megfelelően.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő Heréd-Nagykökényes
Körjegyzőség költségvetését és annak módosítását Heréd és Nagykökényes Önkormányzatok közös
döntésükkel fogadják el.
(4) Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való
elfogadására a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.
(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján
a testület dönt.
(6) Az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület
legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési
rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(8)

Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezés

8.§ Ez a rendelet 2011. február 16.-án lép hatályba.

Kmf.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Záradék:
A rendeletet 2011. február 15. napján kihirdettem.

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

