Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011.(II.16.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv.
65. §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló – módosított - 292/2009./XII.19./ Korm. rendeletben meghatározottakat a
2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. §
Az önkormányzat polgármesteri hivatalt nem tart fenn, címrendjét az 1. sz. mellékletben
határozza meg.
Az önkormányzat 2011.évi költségvetése
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek főösszege
Működési hiánya
Kiadások főösszege

77.217 e Ft
5.638 e Ft
82.855 e Ft

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
4. §
Az önkormányzat 2011. évi bevételei:
I. Működési bevétel
1.1. Intézményi működési bevétel
2. Sajátos működési bevételek
2.1. helyi adók
2.2. átengedett központi adók
SZJA
gépjármű adó
2.3. bírság, pótlék, egyéb sajátos

42.650 e Ft
7.388 e Ft
35.262 e Ft
6.700 e Ft
28.112 e Ft
24.612 e Ft
3.500 e Ft
450 e Ft

II. Támogatások
2.1. Önkormányzat költségvetési támogatása
2.2. kötött felhaszn./,rendsz.szoc./
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

8.451 e Ft
7.452 e Ft
1.000 e Ft
1.200 e Ft
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IV. Támogatásértékű működési bevétel
4.1. OEP.-től átvett
4.2. elkül.állami pénzalaptól átvett
4.3. támog.értékű bev.szlovák kisebbs.ök.
4.4. prémiumévek program

12.914 e Ft
9.220 e Ft
1.793 e Ft
239 e Ft
1.662 e Ft

V. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
5.1.hivatal akadálymentesítése

12.000 e Ft

VI. Hitelek
6.1. Működési célú hitelfelvétel

5.637 e Ft

VII. Kisebbségi önkormányzat 2010. évi működési pénzmaradványa
BEVÉTEL ÖSSZESEN:

2 e Ft
82.855 e Ft

5. §
Az önkormányzat 2011. évi bevételeinek jogcímenkénti, forrásonkénti, szakfeladatonkénti
előirányzatait a 2. sz, és 2/1. sz. melléklet tartalmazza.
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
6. §
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai.
I. Működési kiadások
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadói járulék
1.3. Dologi kiadások
1.4. Társadalmi és szoc.pol.juttatás
1.5.Működési célú pénzeszköz átadás

69.655 e Ft
20.776 e Ft
5.308 e Ft
22.908 e Ft
2.100 e Ft
18.563 e Ft

II. Felújítás és felhalmozási kiadás
2.1. Felújítás

13.200 e Ft
7. §

A szlovák nemzetiségi kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetése
2011. évi bevételek
2011. évi kiadások
KIADÁS ÖSSZESEN:

245 e Ft
245 e Ft
82.855 e Ft
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8. §
A kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 3. sz. jogcímenként és szakfeladatonként a 3/1. sz.
melléklet tartalmazza.
9.§
Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
10. §
Az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
11. §
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.
12. §
Az önkormányzat előirányzatai szakfeladatonként a 7. sz. melléklet szerint.
13. §
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását külön
bemutató mérleget 2011-2012-2013. évekre a 8. sz. melléklet tartalmazza.
14. §
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai mérlegszerűen a 9. sz. melléklet szerint.
15. §
Az önkormányzat közvetett támogatásáról készült kimutatást a 10. sz. melléklet tartalmazza.
16. §
Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét, az eltérés likviditását a 11. sz.
melléklet tartalmazza.
17. §
Az önkormányzat 2011. évi létszámtervét a 12. sz. melléklet tartalmazza.
18. §
A szlovák kisebbségi önkormányzat költségvetését a 13. sz. melléklet tartalmazza.
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III. EGYÉB RENDELKEZÉS
19. §
Az önkormányzat bevételei és kiadásai év közben megváltoztathatóak. A rendelet módosítása
a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő
testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.
A testület legalább félévente dönt a költségvetési rendelet pótelőirányzat szerinti
módosításáról.
20. §
Az önkormányzat gazdálkodása során létrejött hiány tervezetet a hitelfelvételnél tervezi meg.
A működési hiány csökkentésére elsősorban önhibáján kívül hátrányos helyzetű település
pályázatának benyújtására köteles.
21. §
A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő testületet illeti.
22. §
2011. évben a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
23. §
Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
Kóspallag, 2011. február 15.

Kramár Mihály
polgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. február 16.

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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