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A Képvisel�-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Hévízgyörk Község Önkormányzat képvisel�Hévízgyörk Község Önkormányzat képvisel�Hévízgyörk Község Önkormányzat képvisel�Hévízgyörk Község Önkormányzat képvisel�----testületénektestületénektestületénektestületének    

    3333/2011 /2011 /2011 /2011 (II.12.)sz. (II.12.)sz. (II.12.)sz. (II.12.)sz. rendelete rendelete rendelete rendelete     
AAAAz önkormányzat 2011. évi költségvetésér�lz önkormányzat 2011. évi költségvetésér�lz önkormányzat 2011. évi költségvetésér�lz önkormányzat 2011. évi költségvetésér�l    

 
Hévízgyörk Község Önkormányzat képvisel�-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetésér�l az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. Általános rendelkezések1. Általános rendelkezések1. Általános rendelkezések1. Általános rendelkezések 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak önállóan m�köd� és 
gazdálkodó, valamint önállóan m�köd� költségvetési szerveire. 

2. § A Polgármesteri Hivatal, a Pet�fi Sándor Általános Iskola, valamint a 
Napköziotthonos Óvoda az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a 
alapján külön címeket alkot, mely további alcím bontásra nem kerül. A költségvetésben más 
cím nem kerül meghatározásra. A címrendet az 1. sz. melléklet  tartalmazza. 
    

2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségve2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségve2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségve2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésetésetésetése    
    

3. § A képvisel�-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2011. évi 
költségvetési kiadási és bevételi f�összegét 330.430 ezer forintban330.430 ezer forintban330.430 ezer forintban330.430 ezer forintban állapítja meg. 

 
                                           A költségvetési bevételekA költségvetési bevételekA költségvetési bevételekA költségvetési bevételek    
    
4. §  (1)Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, 

valamint ezen belül m�ködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

(2)Az önkormányzat költségvetési szerveinek és feladatainak 2011. évi el�irányzott 
költségvetési bevételeit forrásonkénti  részletezésben a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 
                                             A költségvetési kiadások 

    
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2011. évi kiemelt kiadási el�irányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekb�l állnak, azaz 
a) személyi jelleg� kiadások:                     135.515 ezer forint, 
b) munkaadókat terhel� járulékok:               36.926 ezer forint, 
c) dologi jelleg� kiadások                           105.767 ezer forint, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                         -      ezer forint, 
e) speciális célú támogatások:                      12.967  ezer forint, 
f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és 

támogatások  1.255 ezer forint. 
Az önkormányzat általános tartalékként 7 millió Ft-ot tervezett. Ebb�l 3 millió Ft-ot az 

el�re nem látható feladatokra,  3 millió Ft-ot az el�z� évr�l áthúzódó kötelezettségek 
teljesítésére, 1 milló Ft-ot  az EU-s beruházáshoz kapcsolódó kiadásokra irányoz el�. 

Céltartalékot a 2010.évi pénzmaradvány terhére képez a képvisel�testület  a 2010. évi 
költségvetési beszámoló elfogadásával egyidej�leg. 

Beruházási hitel törlesztésének el�irányzatát 1.000.000.-Ft-ban határozza meg a 
képvisel�testület. M�ködési hitel törlesztésének el�irányzata 30.000.000.- Ft. 

Az önkormányzat pénzmaradványt nem tervezett. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási el�irányzatok m�ködési és 
felhalmozási cél szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési szervek és 
szakfeladatok m�ködési kiadásait az 5.sz. melléklet mutatja be.  

6. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet 
tartalmazza. Felújítási kiadások nem kerültek betervezésre. 

7.§ Az önkormányzat hitelfelvételb�l és kötvénykibocsátásból származó kötelezettség-
állományát  2022-ig  a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

8. §. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak el�irányzatait éves 
bontásban 

     a 8. sz. melléklet mutatja be. 
9. § (1) A képvisel�-testület az önkormányzat  EU-s projektekhez kapcsolódó bevételeit 

és kiadásait 2011. évre  a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
10. § (1) és felhalmozási célú bevételi és kiadási el�irányzatokat tájékoztató jelleggel, 

mérlegszer�en a 9. melléklet rögzíti. 
(3)    Az önkormányzati szintre összesített, a 2011. év várható bevételi és kiadási 

el�irányzatai teljesülésének el�irányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet 
tartalmazza. 
11. §.Az intézmények és szakfeladatok költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a      
10. sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 
                                           A költségvetési létszámkeret A költségvetési létszámkeret A költségvetési létszámkeret A költségvetési létszámkeret     
12.§. Az önkormányzat létszám-el�irányzatát a képvisel�testület a következ�k szerint 
határozza meg:                             56,08  f� átlagos statisztikai állományi létszám 
                                                        62    f� nyitó létszám-álláshely  /engedélyezett/ 
                                            -ebb�l     8  pedagógus álláshely óvodában 
                                                          18 pedagógus álláshely iskolában 
                                                         55    f� záró létszám- álláshely /engedélyezett/ 
                                            -ebb�l      8  pedagógus álláshely óvodában 
                                                          15  pedagógus álláshely iskolában 
Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok létszámkeretét a 
képvisel�-testület az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

    
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok    

    
    

13. § (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerz�dés megkötésének jogát a képvisel�-testület 
500 ezer forintig terjed� értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a 
hitelszerz�désr�l a hitelszerz�dés aláírását követ� következ� képvisel�-testületi ülésen 
köteles tájékoztatást adni. 

(2) Az 500 ezer forint értékhatár feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök 
kizárólagosan a képvisel�-testületet illetik meg. 

14.§ (1) Az önkormányzat képvisel�-testülete a gazdálkodás során év közben 
módosíthatja bevételi és kiadási el�irányzatait. 

(2)A képvisel�-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik  a költségvetési rendelet 
módosítása.. 

(3)Ha év közben az Országgy�lés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótel�irányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képvisel�-testületet tájékoztatni köteles.  A pótel�irányzatról a polgármester 
a képvisel�-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képvisel�testület legalább 
félévenként, a féléves és éves beszámolóhoz kapcsolódóan dönt a költségvetési rendeletének 
pótel�irányzatok szerinti módosításáról. 

(4.) Az önkormányzat képvisel�-testülete a jóváhagyott kiemelt el�irányzatokon belül a 
részel�irányzatoktól – az többször módosított Amr. 292/2009(12.19)Korm.rendeletben 
foglaltak figyelembevételével – el�irányzat-módosítás nélkül is eltérhet.    
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4.  Záró és egyéb rendelkezések4.  Záró és egyéb rendelkezések4.  Záró és egyéb rendelkezések4.  Záró és egyéb rendelkezések    
15. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az 

önkormányzat  költségvetési, zárszámadási rendelete el�terjesztésekor bemutatandó 
mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a  12.sz. mellékletben mutatja be. 

16.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
   
Tóth Tibor sk.  Lukesné Csábi Ágnes sk. 
  Polgármester   jegyzı 
 
A rendelet kihirdetve: 
2011. február 12. 
 
Lukesné Csábi Ágnes jegyz� 


