
Gégény Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

1/2011.(II.16.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
  
Gégény 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  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  92/C.  (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés e)
pontjában  meghatározott  Pénzügyi  Bizottság  véleményének  kikérésével  a
következőket rendeli el:

1.§  (1)  Gégény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:
Képviselő-testület) az önkormányzat

a) bevételi főösszegét 277 742 000 forintban,
b) kiadási főösszegét 314 799 000 forintban,
c) hiányát 37 057 000 forintban

állapítja meg.
(2)  Az  (1)  bekezdés  c)  pontjában  megállapított  működési  hiány  fedezetét
önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  támogatásával
finanszírozza. 

2.§ A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3.§  A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  és  az  általa  alapított,  irányított
költségvetési  szervek  bevételeit  forrásonként  a  2.  melléklet  szerinti
részletezettségben állapítja meg.
 
4.§  A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  és  az  általa  alapított,  irányított
költségvetési szervek kiadásait a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja
meg.
 
5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési,
fenntartási  kiadási  előirányzatait  költségvetési  szervenként,  kiemelt
előirányzatonként részletezve az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
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6.§  A Képviselő-testület  a  felújítási  előirányzatokat  célonként  a  5.  melléklet
szerint állapítja meg.

7.§ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet
szerinti  részletezettségben  hagyja  jóvá.  Az  IKSZT  beruházásra  előirányzatot
nem tervez.
 
8.§ A Képviselő-testület  a polgármesteri  hivatal  költségvetését  feladatonként,
ezen belül 

a) az általános és
b) a céltartalékot 
a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9.§  A  Képviselő-testület  az  éves  létszám-előirányzatot  költségvetési
szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8.
melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§  A  Képviselő-testület  a  többéves  kihatással  járó  feladatok  előirányzatait
évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint állapítja meg.
 
11.§ A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat  mérlegszerűen,  egymástól  elkülönítetten,  -  a  finanszírozási
műveleteket is figyelembe véve - a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
12.§  A  cigány  kisebbségi  önkormányzat  költségvetését  a  11.  melléklet
tartalmazza.
 
13.§  A Képviselő-testület  az  év  várható  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak
teljesüléséről  készített  előirányzat-felhasználási  ütemtervet  a  12.  melléklet
szerint állapítja meg.
 
14.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló  programok,  projektek  bevételeit,  kiadásait,  valamint  az
önkormányzaton  kívüli  ilyen  projektekhez  történő  hozzájárulásokat  a  13.
melléklet szerint hagyja jóvá.
 
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a
14.  melléklet  szerint  hagyja  jóvá  és  elkülönítetten  a  helyi  kisebbségi
önkormányzat mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

16.§  A  Képviselő-testület  a  közvetett  támogatásokat  a  15.  melléklet  szerint
állapítja meg.
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17.§  A  hitelfelvétel  a  Képviselő-testület  hatásköre,  kivéve  az  éven  belüli
munkabér hitel, melyet 6 millió forintig a polgármesterre ruház át.
 
18.§ A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

19.§  Az  év  közben  keletkező  bevételi  többlet  felhasználásáról  a  Képviselő-
testület dönt.

20.§  A  feladat  elmaradásból  származó  megtakarítások  felhasználására  a
Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

21.§  Az  előirányzatok  közötti  átcsoportosítás  jogát  a  Képviselő-testület  nem
ruházza át.

22.§  A  Képviselő-testület  a  közalkalmazottaknak  a  munkáltatói  döntésen
alapuló  illetményre,  a  köztisztviselőknek  a  teljesítményértékelés  értékelés
alapján eltérítésre előirányzatot nem biztosít.

23.§ Az önkormányzatnál  a köztisztviselői  illetményalap 2011. évben 38 650
forint.

24.§ 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. február 17-én lép
hatályba.
(2) A 22.§ 2011. március 1-én lép hatályba.
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