
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1./2011. (II.14.) rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Képviselő-
testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és 
az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény (a  továbbiakban:  Áht.)  65.  §-ban 
foglaltak alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi 
CXXX.  törvény  alapján  -  figyelembe  véve  ezen  jogszabály,  valamint  az  államháztartás 
működési  rendjéről  szóló  módosított   292/2009.  (XII.  19.)  Korm.  rendeletben  (a 
továbbiakban:  Ámr.)  foglaltakat  -  a  Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  2011.  évi 
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I.
A rendelet hatálya

1.§.
Jelen rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési 
szervére. 

2.§.
(1)  Az államháztartási  törvény 67.§.  (3.)  bekezdése alapján a  Képviselő-testület  az  alábbi 
címrendet állapítja meg:
(2) A Falugondnoki Szolgálat kiadása önálló címet alkot.
3/ A körjegyzőség  bevétele és kiadása önálló címet alkot.

II.
A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét 80.000 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét 80.000 e Ft-ban

állapítja  meg,  ezen  rendelet  1.  számú  mellékletében  rögzített  forrás,  illetve  előirányzatok 
szerinti bontással, valamint a 2. számú mellékletben felsorolt kiadásokkal.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésének tervezett

a) bevételi főösszegét 69.566 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét 69.566 e Ft-ban

állapítja meg, a 3. számú melléklet szerint,

(3) A 2013. évi költségvetésének tervezett

a) bevételi főösszegét 69.825 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét 69.825 e Ft-ban

állapítja meg, a 3. számú melléklet szerint. 
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(4) Az Önkormányzat 2011. évi céltartaléka 8.079 e Ft, mely az év során a még be nem adott 
pályázatok saját erőforrásaként kerül felhasználásra a Képviselő-testület döntése alapján.

4.§
Az Önkormányzat, a 3. §. (1.) bekezdésében rögzített bevételi főösszegéből az önkormányzati 
kiadások 2. számú mellékletében meghatározott szakfeladatonkénti felosztása az Áht. 69.§. 
(1.) bekezdése szerinti részletezésben a 4. számú. melléklet, míg a felújítási és felhalmozási 
kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

5.§
A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  létszámkeretét  8  főben  állapítja  meg  az  alábbiak 
szerint: 

1 fő főfoglalkozású polgármester
1 fő falugondnok
5 fő közhasznú munkavégző – a Munkaügyi Központtal történt megállapodás alapján 
1 fő részfoglalkozású fizikai dolgozó hivatalsegéd.

6.§.
(1) Az Áht. 118. §-ában előírt mérlegbemutatási kötelezettséggel kapcsolatosan a Képviselő-
testület  megállapítja,  hogy  az  önkormányzatnak  2010.  évben  költségvetési  hiánya, 
önkormányzati adóssága, hitelfelvétele nem volt. 

(2) Az önkormányzat 2010. december 31-i készpénz állományáról szóló kimutatást a 6. számú 
melléklet  tartalmazza.  A  tervezett  helyi  adóbevételek  alakulását  az  7.  számú  melléklet 
tartalmazza. Az önkormányzat felé tartozók kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza. 

(3)  Az önkormányzat  2011.  évi  előirányzat  felhasználási  ütemtervét  a  9.  számú melléklet 
tartalmazza, a jegyző által elkészített likviditási tervet pedig a 10. számú melléklet mutatja be.

(4) Az európai uniós támogatással  megvalósuló programok, projektek bevételeit,  kiadásait, 
valamint  az  önkormányzaton  kívüli  ilyen  projektekhez  történő  hozzájárulásokat  a  11.  sz. 
melléklet tartalmazza.

7.§.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi illetményalapot, 38.650,- forintban állapítja 
meg. 

III.
Az Önkormányzat költségvetése

8.§.
(1) A Képviselő-testület, az Önkormányzat működési kiadásainak főösszegét 49.582 e Ft-ban 
hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadások keretében 
a) a személyi jellegű kiadások 6.027 e Ft
b) az összes járulék ( TB. Munkaad. Eü.) 1.531e Ft
c) dologi kiadások 10.106 e Ft
d) egyéb kiadások (költségtérítés, utalvány stb.) e Ft
e) működési pénzeszköz átadás 1.001e Ft
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f) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 22.838 e Ft
g) pénzforgalom nélküli kiadások   8.079 e Ft

     összegben állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Falugondnoki Szolgálat működési kiadásainak főösszegét  2.984 e 
Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési kiadások keretében
a) -a személyi jellegű kiadások 1.660 e Ft
b) -az összes járulék (TB. Munkaad. Eü.)    394 e Ft
c) -Dologi kiadások    930 e Ft

összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület, a Körjegyzőség működési kiadásainak főösszegét 20.436 e Ft-ban 
hagyja jóvá.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott működési bevételek keretében
a) -normatív állami támogatás 5.118. e Ft
b) -működési célú pe.átv./Pécsely-től/ 7.070 e Ft
c) -működési célú pe.átv./Bszőlős-től/ 7.070 e Ft
d) -egyéb bevétel    178 e Ft
e) -pémzmaradvány 1.000 e Ft

összegben állapítja meg.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott működési kiadások keretében
a) -személyi jellegű kiadások 14.992 e Ft
b) -az összes járulék( TB.Madói, Eü)   3.281 e Ft
c) -dologi kiadások   2.163 e Ft
d) -pénzforgalom néküli kiadások            - e Ft

összegben állapítja meg.

IV.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§.

Az  önkormányzat  és  a  költségvetési  szerve  bevételi  és  kiadási  előirányzatai  év  közben 
megváltoztathatók.

10.§.
(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy 
elkülönített  állami  pénzalap  az  önkormányzat  számára  pótelőirányzatot  biztosít,  arról  a 
polgármester  a  Képviselő-testületet  tájékoztatja.  A  Képviselő-testület  negyedévenként,  de 
legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal 
dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3)  Az  önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jóváhagyott  kiemelt  előirányzatokon  belül  a 
részelőirányzatoktól – a módosított államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.
30.)  Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével  – előirányzat  módosítás  nélkül  is 
eltérhet. 
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11.§
A képviselő-testület  által  jóváhagyott  előirányzatok  és költségvetési  létszámkeretek  között 
átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

12.§.
(1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja, a 
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. 

V.
Záró rendelkezések

13.§.
Jelen  rendelet  2011.  február  14.  napján  lép  hatályba,  de  rendelkezéseit  2011.  január  1. 
napjától kell alkalmazni. 

Mórocz László Jurics Tamás
 polgármester  körjegyző 

Kihirdetve: 2011.február 14. Jurics Tamás 
 körjegyző
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