Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011.(II.23.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Pátka Község Önkormányzata 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. törvény
65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli
el:
1. Általános rendelkezések
1.§

(1) A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szervére, a polgármesteri
hivatalra, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2.§

(1) A Képviselő testület a költségvetési címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal önállóan alkot költségvetési címet.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő testület 2011. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
d) működési hiány összegét

392.485.000
392.485.000
0

Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási
előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli támogatását a 3. számú melléklet szerinti
részletezettségben állapítja meg
6.§ A Képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7.§ A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat az 5. melléklet szerinti részletezettségben
hagyja jóvá.
8.§ A Képviselő-testület a hosszú lejáratú kötelezettségeket a 6. melléklet szerinti részletezettségben
hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület az általános és a céltartalékot a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
10.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot a 8. melléklet szerint fogadja el.
11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és
összesítve a 9. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
12.§ Ha évközben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami
pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, annak felosztásáról a Képviselő-testület
dönt a Polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
13.§ (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a
szociálpolitikai ellátások vonatkozásában a Szociális és Ügyrendi Bizottságra ruházza át.
(2) Az első bekezdésben nem szabályozott esetekben az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a
képviselő-testület magának tartja fenn.
(3) Átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb –
többletkiadással nem járhatnak
14.§ (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott
személy vállalhat.
(2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(3) A feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének elrendelésére a polgármester, vagy az
általa felhatalmazott személy jogosult, ellenjegyző a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy.
15.§ A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A
tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő
támogatás elnyerésére.
16.§ A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörében köteles a takarékos és költségkímélő
gazdálkodásra, a kiadások teljesítése során a lehetőségek közül a költségkímélőbb de szakmailag
megfelelő megoldások választásával.
17.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2011.évre 38.650 Ft/hó-ban állapítja
meg.
18.§ Az évközi szabad pénzeszközök hasznosításáról a képviselő-testület dönt. A szabad
pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötése ügyében a polgármester jár el.

(2) A bevételek befolyásának alakulásától függően a Képviselő-testület külön dönthet a
nem tervezett személyi juttatások kifizetéséről.
19. § (1) Ez a rendelet 2011. február 24-én lép hatályba.

Pátka, 2011. február 17.
P.H.
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Polgármester
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Jegyző
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