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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete
az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és
mőködtetésérıl szóló megállapodás
6.11 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzata Képviselı-testületei;
Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás
ellátására kötött megállapodás 4.16 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Alsószentiván Önkormányzata Képviselı-testülete
véleményének kikérésével
a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következıket rendeli el:

1. Címrend

1. §

(1)
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége költségvetését a körjegyzıség székhelye
szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
(2)
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde költségvetési szerv költségvetését a
feladatellátást végzı költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat – Alap Község
Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
(3)
Alap Község Önkormányzata költségvetése tartalmazza Alap-Alsószentiván Védınıi
Szolgálatot Fenntartó Társulás költségvetését.
(4)

Alap Község Önkormányzat költségvetési szervei címeket alkotnak.

(5)

Alap Község Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv:
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége
b) önállóan mőködı költségvetési szerv:
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde

(6)
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület)
által meghatározott címrend szerint az (5) bekezdésében felsorolt költségvetési szervek különkülön címet alkotnak.
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2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése

2. §

A Képviselı-testület Alap Község Önkormányzat – beleértve a címrendet alkotó költségvetési
szerveket – 2011. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 292.255.000 Ft-ban, kiadási
fıösszegét 292.255.000 Ft-ban állapítja meg.

3. Költségvetési bevételek

3. §

(1)
Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési
bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
(2)
Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei mőködési és felhalmozási, tıke
jellegő bevételeinek mőködési cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4. §

(1)
Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei mőködési kiadásainak
elıirányzata 284.935.000 Ft, ebbıl
a) a személyi jellegő kiadások összege
114.145.000 Ft,
b) a munkaadókat terhelı járulékok összege
30.363.000 Ft,
c) a dologi jellegő kiadások összege
80.637.000 Ft,
d) az átadások, támogatások összege
48.738.000 Ft,
e) a hiteltörlesztés összege
4.943.000 Ft,
f) a tartalék összege
6.109.000 Ft.
(2)
A Képviselı-testület Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei mőködési
és fenntartási kiadási elıirányzatait kiemelt elıirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja
meg.
(3)
Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei személyi juttatások és
munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát szakfeladatonként, a dologi és folyó kiadások
elıirányzatát szakfeladatonként a 4. melléklet rögzíti.

5. §

(1)

Alap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összege 7.320.000 Ft, ebbıl
a) felújítások elıirányzatának összege
6.745.000 Ft,
b) beruházások elıirányzatának összege (új tárgyi eszköz beszerzés)
575.000 Ft.

(2)
Alap Község Önkormányzata felújítási kiadásait célonként, felhalmozási kiadásait
feladatonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. §

(1)
Alap Község Önkormányzata általános tartaléka összesen 6.109.000 Ft, amely a
költségvetési év közben elıre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.
(2)

Alap Község Önkormányzata céltartalékot nem képez.

(3)
Alap Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének mőködési célú költségvetési
hiánya 24.831.000 Ft. A mőködési célú hiány tervezett összegének belsı finanszírozására az
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elızı évi pénzmaradvány igénybevétele szolgál, külsı finanszírozására számlavezetı
pénzintézettıl mőködési célú hitel igénybevétele nyújthat fedezetet.

7. §

Alap Község Önkormányzatának mőködési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait
tájékoztató jelleggel mérlegszerően a 6. melléklet adja meg. Ezen melléklet mutatja a
költségvetési évet követı két év várható elıirányzatait is.

8. §

Alap Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait éves
bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek megvalósítását valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez
történı hozzájárulást nem tervez.

10. §

Alap Község Önkormányzata elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

A közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

12. §

A rendelet 10. melléklete mutatja a mőködési célú pénzeszközátadások, támogatásértékő
kiadások elıirányzatát.

13. §

A 2011. évi normatív állami támogatások összegét és a személyi jövedelemadó
önkormányzatot megilletı részét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

5. Költségvetési létszámkeret

12. §

A Képviselı-testület az éves létszám-elıirányzatot költségvetési szervenként valamint a
közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát a 12. mellékletben feltüntetettek szerint
állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

(1)
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége ellátja az önállóan mőködı és
gazdálkodó valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi
lebonyolítását. Az önkormányzat és költségvetési szervei belsı ellenırzési feladatait a
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás látja el megállapodás alapján.
(2)
A Képviselı-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi elıirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselıtestület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(3)
Az év közben központilag engedélyezett – eredeti elıirányzatban nem szerepelı –
központi és központosított elıirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltérésérıl a
polgármester legkésıbb a módosítást követı félév elsı testületi ülésén köteles beszámolni.
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(4)
Az éves költségvetésben nem szereplı, év közben jelentkezı feladatok
megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat
kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a Képviselı-testület soron következı ülésén történı
utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(5)
A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv
vezetıjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót
követıen a Képviselı-testület dönt.
14. §

(1)

A tartalékkal való rendelkezés a Képviselı-testület hatásköre.

(2)
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának
módja hitel felvétele. A hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselı-testületet illetik
meg.
(3)
Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet
számlavezetı pénzintézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.
(4)
A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi mőveletek lebonyolítása 5.000.000 Ft
értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegő költségvetési többlet felhasználása a
Képviselı-testület hatáskörébe tartozik.
(5)
A Képviselı-testület a jóváhagyott kiemelt
részelıirányzatoktól elıirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

elıirányzatokon

belül

7. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet kihirdetését követı nap lép hatályba.

Méhes Lajosné
polgármester

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Alap, 2011. február 16.
Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

a

