Hortobágy Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1 /2011. (II. 15.) számú
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § /1/
bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv. (Kvt.), valamint az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 62-83 §-ában foglalt rendelkezései alapján, A
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (1)-(2).
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
/1/ Az önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
/2/1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi
költségvetési főösszegét 620.582 eFt-ban hagyja jóvá, a 2.sz. melléklet szerint.
/3/2 A /2/ bekezdésben meghatározott főösszeg 13.933 eFt működési forráshiányt
és 82.071 eFt felhalmozási hiányt tartalmaz. A tárgyiévi bevételek és kiadások
különbözeteként jelentkező hiányt vagy többletet, valamint a költségvetési hiány
belső és külső finanszírozását e rendelet 3.sz.melléklete3 mutatja be.
/4/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozása
érdekében 35.000 e Ft értékhatárig – szükség szerint – rövidlejáratú forrás kiegészítő
hitelt vegyen fel.
/5/ A /4/ bekezdésben meghatározott összeg feletti hitelfelvételről a képviselő-testület
jogosult dönteni.
/6/ a.)4 A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletében az általános
tartalék mértékét 500 e Ft-ban állapítja meg, fejlesztési céltartalékot
21.290 e Ft nagyságrendben képez. Fejlesztési célok: mezőgazdasági gép
beszerzése (2.500 eFt) Polgármesteri Hivatal homlokzatfelújítása,
nyilászárók cseréje, hőszigetelés (6.000 eFt), vásártér fejlesztés (5.000
eFt), kollégiumi vizesblokk felújítása (1.976 eFt) temetőfejlesztés
(5.500eFt), pályázati önerő (314 eFt).
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Módosította: 10/2012. (IV. 26.) Hö. rendelet 1. §. (1) bekezdése Hatályos: 2012. IV. 27-től.
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Módosította: 10/2012. (IV. 26.) Hö. rendelet 1. §. (2) bekezdése Hatályos: 2012. IV. 27-től.
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A 3.sz.melléklet helyébe a 10/2012. (IV. 26.) Hö. rendelet 2. sz melléklete lép. Hatályos: 2012. IV. 27-től.
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Módosította: 10/2012. (IV. 26.) Hö. rendelet 1. §. (4) bekezdése Hatályos: 2012. IV. 27-től.
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b.) Az általános tartalékról a polgármester, a fejlesztési céltartalék 1.000 eFt-járól
e rendeletben megjelölt fejlesztési célokra a polgármester, a fejlesztési céltartalék
további összegéről a képviselő-testület jogosult dönteni.
2. §
A működési-, felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét az
önkormányzat összességére vonatkozóan a 12. sz. melléklet tartalmazza.
3. §
Az önkormányzat helyi és központi bevételeit, átvett pénzeszközeit, illetve egyéb
bevételi forrásait a 24. sz. melléklet tartalmazza.
4. §
/1/ A Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként az
3
5. sz. melléklet tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 46/a. sz. és 56/b. sz.
mellékletek tartalmazzák.
/3/ Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 7. sz. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásben a 7. sz. melléklet 3.
pontja tartalmazza.
/4/ Az önkormányzat előirányzatai teljesülésének ütemezéséről a 8/a. sz. és 8/b. sz.
mellékletek nyújtanak tájékoztatást.
5. §
A köztisztviselői illetményalap a Kvt.-ben megállapított 38.650 Ft.
6. §
/1/ A képviselő-testület költségvetési rendeletét – a saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosítások, illetve az egyéb forrásból származó bevétel növekedés
miatt – az I. félévi költségvetési beszámoló és az I. - III. negyedéves teljesítésről
____________________________________________________________________
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A 2.sz. melléklet helyébe a 10/2012. (IV. 26.) Hö. Rendelet 1. sz melléklete lép. Hatályos: 2012. IV. 27-től.

2

A 4.sz. melléklet helyébe a 10/2012. (IV. 26.) Hö. Rendelet 3. sz melléklete lép. Hatályos: 2012. IV. 27-től.
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Az 5.sz. melléklet helyébe a 10/2012. (IV. 26.) Hö. Rendelet 4. sz melléklete lép. Hatályos: 2012. IV. 27-től.
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Az 6/a. sz. melléklet helyébe a 10/2012. (IV. 26.) Hö. Rendelet 5/a. sz. melléklete lép. Hatályos: 2012. IV. 27-től.
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Az 6/b..sz. melléklet helyébe a 10/2012. (IV. 26.) Hö. Rendelet 5/b. sz. melléklete lép. Hatályos: 2012. IV. 27-től.
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szóló tájékoztató tárgyalásával egyidejűleg, valamint a következő év február 28-ig
módosítja.
/2/ A képviselő-testület az Áht. 74. § /2/ bekezdése alapján a szociális ellátásra
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – az Ügyrendi-,
Szociális- és Oktatási Bizottságra átruházott hatáskörébe tartozó ügyekben – a
bizottságra átruházza.
7.§
/1/ A polgármester jogosult – 30.000 e Ft összeghatárig – rendelkezni az átmenetileg
szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő éven belüli lekötésre.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott összeghatár fölötti szabad pénzeszköz
lekötéséről a képviselő-testület jogosult dönteni.
/3/ A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel
felhasználásáról, előirányzat módosításáról 2.000 e Ft összeghatárig a polgármester,
az ezen felüli bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
8.§
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. §-ában előírt
közzététel a 200 e Ft és az a feletti támogatásokra vonatkozik.
9. §
E rendelet 2011. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től
kell alkalmazni.
Hortobágy, 2011. február 14.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihírdetve, a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján
kifüggesztve: 2011. február 15-én

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
jegyző
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