Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.11.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.
évi XXXVIII. törvény 65.§-ra alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. §.
(1) Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet az
1. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §.
A képviselő-testület a Helyi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat együttes
2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 337.222 e Ft-ban állapítja meg.
Ezen belül:
Bevételi főösszeg
ezen belül
felhalmozási célú bevétel
ebből: - felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- felhalmozás célú pénzmaradvány
működési célú bevétel
ebből: - működési bevételek
- támogatások
- támogatás értékű bevételek
- véglegesen átvett pénzeszközök
- működési célú pénzmaradvány
Finanszírozási célú bevétel

337.222 eFt

Kiadási főösszeg
ezen belül
felhalmozási célú kiadás
ebből: - beruházások összege
- felújítások összege
- felhalmozási célú pénzeszköz átadások

337.222 eFt
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33.684 eFt
16.606 eFt
17.078 eFt
299.538 eFt
120.755 eFt
72.415 eFt
105.660 eFt
500 eFt
208 eFt
4.000 e Ft

53.957 eFt
15.871 eFt
38.036 eFt
50 eFt

finanszírozási célú kiadás
működési célú kiadás
ebből: - személyi jellegű kiadások
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- támogatás értékű kiadások
- műk. célú pénzeszköz átadások
- szociálpolitikai juttatások
- tartalék

85.000 eFt
198.265 eFt
103.590 eFt
29.501 eFt
56.037 eFt
800 eFt
2.250 eFt
3.760 eFt
2.327 eFt

I.
Az önkormányzat bevételei
4. §.
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. sz. melléklet 1.
oldala, a források részletezését a 2. sz. melléklet 2-6. oldala tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai
5. §.
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet
1. oldala, a címenkénti kiadási - az ezen belül kiemelt - előirányzatait a 3. számú melléklet 210. oldala szerint állapítja meg.

6. §.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését - bevételi és kiadási kiemelt
előirányzatonként részletezve - a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §.
A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett
pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve
az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §.
A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett
felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat
feladatonként részletezve a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
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9. §.
A nevelési-oktatási intézmények és védőnői szolgálat bevételi és kiadási költségvetési
előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. §.
A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a jelen rendelet 8. számú mellékletnek
megfelelően határozza meg.

11. §.
A 2011. évi eredeti előirányzatokat és a 2012.-2013. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú
melléklet tartalmazza.

12. §.
Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

13. §.
Ágfalva Község Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható
kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervet a 11. számú melléklet szerint fogadja el a
Képviselő-testület.

II.
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. §.
A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.

15. §.
Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést
igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetés rendelet egyidejű
módosításával.
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16. §.
(1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat, akadályoztatása esetén
a jegyző - mely magába foglalja a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére irányuló
szerződések megkötését is.

(2) Az önkormányzat kiadása teljesítésének, a bevételek beszedésének elrendelésére a
polgármester, akadályoztatása esetén a jegyző jogosult.

(3) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok
teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az
intézmények vezetői a felelősek.
(4) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben
is foglaltak a Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv végzi.

Záró rendelkezések

17. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Gaál István
polgármester

Rasztovits Anna
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2011. február 11 -n.

Rasztovits Anna
jegyző
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