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E L Ő T E R J E S Z T É S

Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2011.évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetését a 2010. évi CLXIX.
tv. hagyta jóvá. A Képviselő-testület 109/2010./XII.15./számú határozatával fogadta
el az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezetét a költségvetési törvény
szabályozását és a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési koncepcióban
meghatározott prioritásokat figyelembe véve állítottuk össze.
Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú
melléklet, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet, a
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú melléklet, az
intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú
melléklet tartalmazza.

A bevételek tervezett előirányzata: 525818 e Ft.

1./ Az Intézmények működési bevételeinek tervezett előirányzata 8896 e Ft, az
összes bevétel 1%-a. A 2010.évi tervezett bevételekhez képest 3552 e Ft-tal
csökkent. A csökkenés jelentős mértékű az ÁFA visszatérülések tételen 2389 e
Ft, mivel egyre kevesebb ÁFÁ-t tudunk visszaigényelni. Az intézményi működési
bevételek nagyobb mértékű növelésére nem látunk lehetőséget.

2./ A helyi adók tervezett előirányzata 33500 e Ft, az összes bevétel 6 %-a.
Ebből:

- iparűzési adó rendszeres jelleggel 18000 e Ft
- magánszemélyek kommunális adója 15500 e Ft

A helyi adó mértéke 2011. évben nem változott. A vállalkozók kommunális adója
viszont megszünt.

3./ Átengedett központi adók előirányzata 137423 e Ft az összes bevétel 26 %a.
A személyi jövedelemadó településen maradó része 17548 e Ft.
A települések közötti jövedelem differenciálódás mérséklését szolgáló összeg
107875 e Ft. Személyi jövedelemadóból az előző évhez képest 8825 e Ft-tal
csökken a bevételünk.
A gépjárműadó tervezett összege 12000 e Ft. Az előző évhez képest 2900e Ft-al
nőtt, ennek oka, hogy nőtt a gépjárművek száma a településünkön.
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A gépjárműadó megállapításának szabályai nem változtak 2011. évben .100%-
ban az Önkormányzat bevétele.

4./ Normatív támogatások címen 128489 e Ft illeti meg önkormányzatunkat, ez az
összes bevétel 25 %-a 2010 évhez képest 5794 e Ft-tal csökkent.
Nagy mértékű a normatív támogatás csökkenése a pénzbeli és természetbeni
szociális és gyermekjóléti ellátások jogcímen 6094 e Ft. A többi jogcímen
összességében 300 e Ft a növekedés.

5./ Normatív kötött felhasználású támogatások tervezett előirányzata 76988 e Ft.
az összes bevétel 15 %-a.

Ebből
a./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzata

76181 e Ft. Ez a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka,
lakásfenntartási támogatás 90 %-nak,
rendelkezésre állási támogatás , bérpótló juttatás 80%-ra,
ápolási díj és járadéka 75 %-ra,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás és óvodáztatási támogatás 100 %-ra nyújt fedezetet.

b./ Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 2011. évi
előirányzat 807 e Ft.
A pedagógus továbbképzéshez 2011-ben ismét biztosítanak normatívát,
melynek összege 10500Ft/fő/év.

6./ Központosított támogatások előirányzata 6814 e Ft. A prémium évek program
központi támogatása, az összes bevétel 1 %-a. 2011. január 28-tól 1 fő
pedagógus nyugdíjazása miatt kikerül a programból.

7/ A támogatás értékű működési bevételek előirányzata 29015 e Ft az összes
bevétel 6%-a. Ebből 14008 e Ft az OEP-től átvett pénzeszköz a védőnői szolgálat
iskola egészségügyi ellátás és a II számú felnőtt háziorvosi szolgálat
működtetéséhez átvett pénzeszköz. 2011. január 1-től a II .számú felnőtt
háziorvosi körzetet az önkormányzat működteti.
15007 e Ft a közfoglalkoztatási programban résztvevők támogatása.

8,/ Felhalmozási és tőke jellegű bevételt nem terveztünk, mert az elmúlt évek során
az önkormányzat értékesítette a forgalomképes vagyonának jelentős részét.

Önkormányzati telek értékesítéséből számolhatnánk bevétellel, de az elmúlt évben
sem értékesítettünk egyetlen telket sem.

9,/ Az Önkormányzat költségvetési hiánya 104693 e Ft, az összes bevétel 20%-a.
A működési költségvetés hiánya 86424 e Ft.
A költségvetési hiány finanszírozására ÖNHIKI támogatásra pályázatot kívánunk
benyújtani és működési célú hitelt javaslunk felvenni.
A felhalmozási költségvetés hiánya 18269 e Ft , melyet szintén pályázatból,
vagy hitel felvételével kívánunk fedezni.

2011-ben is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és ahol lehet pályázatot
nyújtunk be az önkormányzati források kiegészítésére.



3

Kiadások tervezett előirányzata 525818 e Ft.

A 2011.évi költségvetés kiadási előirányzatának megtervezése előtt áttekintettük az
intézményvezetőkkel, hogy hol lehet megtakarításokat elérni úgy, hogy az
intézmények működése még biztosítható legyen.

A tervezett kiadások főbb kiadási csoportonként.

1./ Személyi juttatások tervezett előirányzata 190840e Ft, az összes kiadás 36 %-a.

2011 január 1-től nem változott az illetménypótlék alapja, a 2010. évivel egyező
20000 Ft.
A köztisztviselők illetményalapja 38650 Ft, változatlan.
A dolgozók illetményét az új szabályozás figyelembe vételével terveztük meg.
2011 évben is meg kellett tervezni a kiemelt munkavégzésért járó
kereset kiegészítést, melynek mértéke a 2010. évi teljesített keresetbe tartozó
juttatások 2%-a.
Az oktatási intézményekben a kereset kiegészítést a pedagógus létszám után
kell ebben az évben is tervezni, melynek mértéke 5.250 Ft/fő/hó a 2010. évivel
azonos mértékű.
A pedagógus továbbképzéséhez központi keretből 10500Ft/fő/év támogatást
biztosítottak, melyet egyéb forrásból kiegészítettünk.
A pedagógusok szakkönyv vásárlás támogatása 2011.-évben megszünt.
A közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulás nem került betervezésre.
Azon munkavállalók részére, akik munkabérüket folyószámlán vehetik fel
5000-Ft/fő/év összeg kifizetését javasoljuk.
A köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria juttatás összegét a
törvényben meghatározott mértékben bruttó 200000 Ft/fő/év összegben
javasoljuk meghatározni.

A bérkifizetés napját a tárgyhónapot követő 3-ára javasoljuk megállapítani,
ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanap.

2011-ben a közfoglalkoztatási programot a munkaügyi Központ koordinálja. Az
önkormányzatok és intézmények , mint pályázók jelennek meg. A
közfoglalkoztatási terv alapján 124 fő alkalmazását tervezzük

A 2011.évben foglalkoztatottak létszámkeretét 67 fő teljes munkaidőben
foglalkoztatott és 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámban javasoljuk
megállapítani a 13.sz.melléklet szerint. Az Általános Művelődési Központ
tervezett létszámán belül a Kossuth Lajos Általános Iskolánál lévő szabadidő
szervező üres álláshelyet javasoljuk megszüntetni és a Művelődési Házhoz
átcsoportosítani. Ezzel az átszervezéssel azt kívánjuk biztosítani, hogy a
Művelődési Házban, illetve a nyári időszakban a Bagimajori Turisztikai pihenő
helyen biztosított legyen a létszám a foglalkozások szervezéséhez, illetve a
turista csoportok fogadásához.

2./ Munkaadót terhelő befizetési kötelezettségek összegét 50178 e Ft összegben



4

javasoljuk megállapítani, ez az összes kiadás 10%-a.
A munkáltatót terhelő nyugdíjjárulék összege 42184 e Ft.

Természetbeni egészségügyi járulék előirányzata 2635 e Ft. Pénzbeni eü. járulék
878 e Ft, munkaerő piaci járulék 1758 e Ft.
A munkaadót terhelő egyéb befizetési kötelezettség előirányzata 2723 e Ft, ez
az ápolási díj után fizetendő 24%-os TB járulék.

3./ A dologi kiadások előirányzatára 84175 e Ft összegben teszünk javaslatot. Ez
az összes kiadás 16 %-a.

.
4./ Egyéb folyó kiadások előirányzatát 9815 e Ft összegben javasoljuk megállapí-

tani. Ez az összes kiadás 2 %-a. Ezen kiadások között tervezzük a különféle
adókat, díjakat és egyéb befizetési kötelezettségeket, valamint a folyószámla és
munkabér hitel után fizetendő 5700 e Ft kamatot.

5./ A pénzeszköz átadás előirányzatát 113808 e Ft összegben javasoljuk elfogadni.
Ez az összes kiadás 22 %-a.
Ebből:

- A felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak előirányzata
160 e Ft .Ez az első lakáshoz jutók támogatásának a vissza nem térítendő
része.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek elő-
irányzata 5200 e Ft.
A Képviselő-testület kötelezettség vállalása alapján alapítványi támogatás
a szennyvíz beruházás lakossági hozzájárulásához.

- A társadalmi szervek támogatására 4990 e Ft összegben teszünk javasla-
tot az alábbiak szerint:

- Kengyelfutás tömegsportnap megrendezése 1000 e Ft
- Nyugdíjas klubok támogatása 200 e Ft

Ebből: Őszirózsás Klub támogatása 100 e Ft
Nefelejcs Klub támogatása 100 e Ft

- Vöröskereszt helyi szervezetének támogatása 50 e Ft
- Falu mikulása rendezvény édességcsomag

500.-Ft/fő összegben 390 e Ft
- Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének támogatása 80 e Ft
- Postagalamb egyesület 50 e Ft
- Polgárőrség 200 e Ft
- Viziközmű Társulás műk.kiadásaihoz hozzájárulás 1300 e Ft
- Sportegyesület támogatása 1200 e Ft
- Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző

Közhasznú Egyesület támogatása 350 e Ft
Ebből a támogatásból 150 e Ft-ot a Fogathajtó verseny

támogatására , 200 e Ft-ot pedig a tánc csoport
működéséhez

- Tegyünk Valami Értékeset Kengyelért Egyesület támog. 50 e Ft
- Kengyeli Szülői Klub támogatása 50 e Ft
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- Túrkevéért Alapítvány által fenntartott Egressy Béni Zene Iskola
támogatása 20 e Ft.

- Dalma Dance Klub Kengyeli Csoport támogatása 50 e Ft
Ö s s z e s e n: 4990 e Ft

A támogatottak kötelesek a támogatás felhasználásáról elszámolni a
2011. évi zárszámadás keretében legkésőbb 2012.március 30-ig.

-Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 91558 e Ft-ot javasolunk
fordítani.

- Bérpótló juttatás 29754 e Ft
- Rendszeres szociális segélyre egyéb jogcímen 11880 e Ft
- Egészségkárosodott személyek rendsz. szoc.segélye 983 e Ft
- Időskorúak járadéka 1625 e Ft
- Lakásfenntartási támogatásra a

Szoc.tv.38.§./3/bek. b.,pontja alapján 24000 e Ft
- Lakásfenntartási támog.önkorm.szoc.rend. alapján 500 e Ft
- Ápolási díj alanyi jogon 10572 e Ft
- Ápolási díj méltányossági alapon 775 e Ft
- Átmeneti szociális segély 1500 e Ft
- Temetési segély 80 e Ft
- Köztemetés 490 e Ft
- Közgyógyellátási igazolványok 200 e Ft
- Idősek karácsonyi csomagja 2000Ft/fő 1200 e Ft
- Átmeneti gyermekvédelmi támogatás 1500 e Ft
- Óvodáztatási támogatás 300 e Ft
- Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 100 e Ft
- Gyermekvédelmi kedvezmény évi 2 alkalommal 5500 e Ft

Összesen 90959 e Ft

- Ösztöndíj: Arany János Tehetséggondozó Program 204 e Ft
Bursa Hungarica 395 e Ft
Ösztöndíj összesen: 599 e Ft

2007-ben a szociális , gyermekjóléti és családsegítés feladatai átadásra
kerültek a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ részére. E feladatokhoz
kapcsolódó központi támogatásokat az intézmény igényli meg. A saját bevétel
és a központi támogatások együttesen sem nyújtanak fedezetet a működési
kiadásokra, ezért az önkormányzatunknak kell biztosítani a hiányzó összeget.
Az intézménnyel a 2011. évi költségvetési tervezetet egyeztettük.
A Kengyeli intézmények 2011 évre tervezett bevételei és kiadásai a
következők:
Bevételek: Intézményi saját bevétel: 16920 e Ft

Normatív támogatás: 26691e Ft
Összesen: 43611e Ft

Kiadások: Személyi juttatás: 23273 e Ft
Munkáltatót terhelő befiz. 5954 e Ft
Dologi kiadás: 21720 e Ft
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Beruházás 250 e Ft
Összesen 51197 e Ft

A feladathoz kapcsolódó önkormányzati támogatás: 7586 e Ft
KSZSZK irodára jutó önkormányzati.támogatás : 3327 e Ft
Közcélú foglalkoztatáshoz 5 %-os saját erő 187 e Ft
Összes önkormányzati támogatás 11100 e Ft

A Tiszatenyő - Kengyel önkormányzati társulás
működési kiadásainak fedezetére 800 e Ft

6./ A felhalmozási kiadások előirányzatát 37002 e Ft összegben javasoljuk megál-
lapítani ez az összes kiadás 7 %-a.
Ebből:

- Beruházási kiadások előirányzata 32007 e Ft, a 6 számú melléklet
szerint.

- A pénzügyi befektetések előirányzatát 1995 e Ft összegben javasoljuk
jóváhagyni, amely az ELMIB részvények vásárlásának fedezete..

- 3000 e Ft összegű beruházási tartalék képzésére teszünk javaslatot. Ez
az összeg azt a célt szolgálja, hogy az évközben kiírásra kerülő
pályázatokhoz biztosítsuk a saját forrást.

7./ A OTP-től felvett folyószámla hitel visszafizetése 2011. november 25-ig esedékes
amelynek összege 40000 e Ft.

8./ A Polgármesteri Hivatal 2011 évi működési kiadásait 104204 e Ft összegben
javasoljuk megállapítani az 5.számú melléklet szerint.

9./ Önkormányzatunk által biztosított közvetett támogatásairól készült kimutatást
a 7.számu melléklet tartalmazza.

- A helyi adónál a magánszemélyek kommunális adójából adott kedvezmény
600 e Ft, mentesség 300 e Ft, melyet a helyi adókról szóló módosított
1990.évi C.törvény 1.§. /1/ bekezdése felhatalmazása alapján a Kengyel
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló módosított 17/2003/XI.28./önkormányzati
rendelet 5.§-a alapján határoztunk meg.
A 17/2003/XI.28./ önkormányzati rendelet 6.§-a alapján adott mérséklés,
elengedés 180 e Ft.

- A gépjárműadóból a GJT. 8.§-alapján meghatározott kedvezmény a
környezetszennyezést csökkentő berendezéssel ellátott gépjárművek után
van megállapítva. Ennek 2011. évi összege 156 e Ft.

- A GJT 5.§.f./pontja alapján a súlyosan mozgáskorlátozott személyek után
537 e Ft mentesség van elszámolva.
A GJT.5.§. a./ pontja alapján a Polgármesteri Hivatal gépkocsija után nem
kell a gépjárműadót megfizetni, ennek összege 43 e Ft.

10./ Az Önkormányzat több éves kötelezettséggel járó feladatait a 8.számú melléklet
tartalmazza.
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11./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak 2011-2012-2013 évi alakulását bemutató mérleget
a 9.számu melléklet tartalmazza.

Működési bevételek és kiadások alakulása

Működési célú bevételek növekedésének meghatározásánál 2012 évre nagyobb
mértékű növekedéssel számoltunk, 2013 évre pedig 2%-os növekedéssel.
A támogatások és az SZJA növekedés 2012-ben 6 %-os ,.2013-ban 2 % -os
mértékű.
Támogatás értékű működési bevétellel 2012-ben csökkenéssel számolunk, mivel
azt tervezzük, hogy a II. számú háziorvosi szolgáltatást ismét vállalkozásban
fogja a háziorvos ellátni. 2013-ra 2 %-os növekedést vettünk figyelembe, az
OEP-től védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi szolgálat működtetéséhez.
Az önkormányzatunk 2007-ben forráshiányossá vált. Ez a tendencia 2012, 2013,
években tovább gyűrűzik. A hiány mértéke mindkét évben tovább nő, ezért

egyre nagyobb összegű működési célú hitelt kell felvenni.
A személyi juttatások 2012-re 4 %-os növekedéssel, 2013-ban nem változnak.
A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal összhangban változnak.
A dologi kiadások 2012-ben 4 %-kal, 2013-ban 3 %-kal nőnek.
A szociális kiadások növekedése az inflációval azonos mértékben várható.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

Az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétellel csak a magánszemélyek
kommunális adójával számol , 2012-2013-ban azonos összegben.. A fejlesztési
célú támogatások mértéke mindkét évben 2 %-kal nő.
2012-ben 153524 e Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezzük a szennyvíz
beruházáshoz szükséges önerő biztosítására, 2013-ban 52937 e Ft fejlesztési
célú hitel felvételével számolunk az óvoda korszerűsítéséhez benyújtandó
pályázathoz szükséges önerő biztosítására, illetve a szennyvíz beruházás
áthúzódó feladataihoz.

Felhalmozási kiadásként 2012-ben a szennyvíz beruházáshoz szükséges önerőt,
2013-ban a Napsugár Művészeti Óvoda fejlesztési kiadásait terveztük.
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása szintén a Képviselő-testület kötelezettség
vállalása alapján /ELMIB részvények/ 2012-ben 1021 e Ft összegben, és ezzel
kifizetjük a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó kötelezettség
vállalásunkat.
Ha 2012- évben vesz fel az önkormányzat fejlesztési célú hitelt, akkor annak
törlesztését meg kell kezdeni 2013-ban, illetve folyamatosan számolni kell vele a
futamidő végéig.

12/ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 10.számú melléklet,
a korlátozottan forgalomképes vagyon leltárát a 10/a számú melléklet,
a forgalomképes vagyon leltárát a 10/b. számú melléklet tartalmazza.
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13/ Kengyel Községi Önkormányzat 2011.évi finanszírozási tervét a 11.számú
melléklet tartalmazza.

14./ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait
a 12. számú melléklet tartalmazza.

15/ Kengyel Községi Önkormányzat címrendjét a 14. számú melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011 évi költségvetés az intézmények jogos igényeire nem nyújt teljes körű
fedezetet. Ezek az igények a különböző programokban szereplő eszköz
beszerzések, illetve a felújítási igények.

A költségvetési javaslat beterjesztése előtt az intézményvezetőkkel és az
érdekképviseletek képviselőivel az egyeztetés megtörtént, a költségvetési javaslatot
elfogadták.

Mindezekre figyelemmel a következő rendelet-tervezetet terjesztem elő:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

___/2011.(____)önkormányzati
rendelet-tervezete

az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

/1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011.évi költségvetését
525818 e Ft bevétellel és 525818 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú
mellékletek szerint.
A 2011. évi költségvetés hiányát: 104693 e Ft

Ezen belül:
- a működési költségvetés hiányát 86424 e Ft
- felhalmozási célú költségvetési hiányát 18269 e Ft összegben állapítja

meg.
A kiadásokon belül a beruházási céltartalék összegét 3000 e Ft-ban fogadja el.



9

/2/ A személyi juttatásokat 190840 e Ft összegben fogadja el.

a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél 2011 évben 67 fő
teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot
engedélyez a 13.számú melléklet szerint.
A közfoglalkoztatási tervvel egyezően 124 fő közcélú foglalkoztatását hagyja
jóvá .

b./ A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összegét bruttó 200000 Ft /fő/év
összegben határozza meg.

c/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 5000-
Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2011. II.félévi kifizetéssel az egész
évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére.

d./A munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg, ha 3-a
munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó
munkanapon történik.

/3/ A munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség előirányzatát 50178 e Ft
összegben,

ezen belül: a./ Nyugdíjbiztosítási járulék előirányzatát 42184 e Ft
b./Természetbeni eü. hozzájárulás e.i. 2635 e Ft
c./ Pénzbeni eü. Járulék ei. 878 e Ft
d./ Munkaadót terhelő egyéb befiz.előirányzatát 2723 e Ft
d./ Munkaerőpiaci hozzájárulás előirányzatát 1758 e Ft

hagyja jóvá.

/4/ A dologi kiadásokat 84175 e Ft összegben fogadja el.

/5/ Az egyéb folyó kiadásokat 9815 e Ft,
ezen belül: az OTP Bank-tól felvett hitel kamatának megfizetését

5700 e Ft összegben hagyja jóvá.

/6/ A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát 113808 e Ft
ezen belül:

a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak 160 e Ft
b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

nonprofit szervezeteknek 5200 e Ft
c./ Társadalmi szervek támogatását 4990 e Ft
d./ Társadalmi és szocpol.juttatások 91558 e Ft
e./ KSZSZK részére működési célú pénesz.át.11100 e Ft
f./ Tiszatenyő önkormányzata részére műkö

dési célú pénzeszköz átadás 800 e Ft
összegben fogadja el.

A társadalmi szervek a kapott támogatás felhasználásáról kötelesek elszámolni
a 2011.évi zárszámadással egy időben 2012.március 30-ig.
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/7/ A beruházási kiadások előirányzatát 32007 e Ft összegben hagyja jóvá a
6.számú melléklet szerint.

/8/ ELMIB részvények vásárlására 1995 e Ft-ot hagy jóvá szerződés szerint.

/9/ A Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési kiadását 104204 e Ft
összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint.

/10/ A 2011.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja
jóvá.

/11/ A több éves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatát a 8 számú
melléklet szerint fogadja el.

/12/ Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2011
-2012-2013 évi alakulását bemutató mérleget a 9 számú melléklet szerint

fogadja el.

/13/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 10.számú, a
korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 10/a.számú, a forgalomképes
vagyonleltárát a 10/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

/14/ Az Önkormányzat 2011.évi finanszírozási tervét a 11.számú melléklet szerint
fogadja el.

/15/ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és
kiadásait a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/16/ Az Önkormányzat és intézményei 2011 évi címrendjét a 14.számú melléklet
szerint fogadja el.

2. §.

A Képviselő-testület az Áht. 8/A §. alapján a költségvetési hiány fedezetének módját
az alábbiakban határozza meg.
A működési költségvetés hiányának 86424 e Ft összeg finanszírozására ÖNHIKI-s
pályázatot nyújt be, illetve hitelt vesz fel.
Felhalmozási kiadások hiányának 18269 e Ft összeg finanszírozására pályázatot
nyújt be a beruházási kiadásokhoz szükséges önerő fedezetére, illetve felhalmozási
célú hitelt vesz fel.

3.§.

A Képviselő-testület az Áht. 75. §. előírásainak megfelelően a hitelműveletekkel
kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint szabályozza:

/1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat hitelt vehet fel.
A hitel felvételéről és nagyságáról a Képviselő-testület dönt.
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4.§.

A Képviselő-testület az Áht. 8/A .§.-ában foglaltak szerint az intézményi hatáskörben
felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

/1/ Az oktatási intézmények az alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon
túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott
szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani.

/2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe
adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az
intézmény szabadon felhasználhatja.

/3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet
sor.

5.§.

A Képviselő-testület az Áht. 213. §-a szerint a pénzmaradvány elszámolás szabályait
az alábbiak szerint határozza meg.

/1/ A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg
a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg
b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott –áthúzódó

pénzügyi teljesítés nélküli – összege

c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a
nemzetközi támogatások finanszírozási része

d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat
a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt

e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére,
f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely

nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához.
g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

6. §.

/1/ Az Áht. 214. §. (1) bekezdése szerint a költségvetési szervnél a pénzmaradvány
személyi juttatásokból származó része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt
előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is felhasználható.
A pénzmaradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa
használható el.

/2/ A pénzmaradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség.

/3/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet
megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
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7.§.

A Képviselő-testület az Áht. 167. §.-a alapján az önkormányzati biztos
kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza:

/1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 60 napon túli tartozás-
állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 3,5 %-át, vagy
összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a Képviselő-testület a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

8.§.

/1/ A Képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát
átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett:

a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett
bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat
finanszírozására

b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb
célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig.

c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési
Bizottság egyetértése szükséges.

d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő
ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

9.§.

/1/ A 2011.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat
a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
egyetértésével az alábbi feltételek mellett:

a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének
véleményét,

b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el
az átcsoportosítást,

c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek
tájékoztatást kell adnia.

10.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2011 évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a
következő feladatokat határozza meg:

a./ A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési előirányzatok felhasználása
során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el.
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11.§.

A 2011.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A
féléves gazdálkodásról 2011 augusztus hónapban, a háromnegyedéves
gazdálkodásról 2011 novemberében, valamint 2012-ben a zárszámadás
készítésekor.

12.§.

Ez az önkormányzati rendelet 2011.február 18-án lép hatályba.

K e n g y e l, 2011. február 10.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző


