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Pér Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
2011.évi költségvetéséről

Pér Község Önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselőtestületre 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 képviselőtestület a címrendet
a (2)–(4) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön
alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 6. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások – a 2. és az
6. számú melléklet szerinti felsorolásban külön- külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ (1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2011.évi költségvetését 276.430 eFt
költségvetési bevétellel, 276.430 e Ft költségvetési kiadással fogadja el. A képviselőtestület
finanszírozási bevételként - a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében – 40.706 e Ft
hitelfelvételt állapít meg. A Képviselőtestület fejlesztési és működési tartalékot nem tervez.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési létszámkeretet 50 főben állapítja meg.
- Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó szakfeladatok:
17 fő
- Általános iskola részben önálló költségvetési intézmény:
21 fő
- Napközi-otthonos Óvoda részben önálló költségvetési int.:
12 fő
4.§ A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű
feladatok kiadásait – ezek kötelező előirányzatait –(címenként) a 2. és a 6. számú melléklet
szerint állapítja meg.
5.§ Az önkormányzat költségvetésében szereplő bevételi előirányzatokat az 1. és az 5.
melléklet szerint állapítja meg.
6.§ (1) A képviselő-testület a felújítási előirányzatot 26.067 e Ft-ban, a beruházások
előirányzatát 10.230 e Ft-ban, a felhalmozási célú átadás előirányzatát 24.744 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestület a felhalmozási kiadásokat feladatonként (címenként) a 4. számú
melléklet szerint állapítja meg.
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7.§ Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatát a 3. számú
melléklet szerint állapítja meg.
8.§ A képviselőtestület által méltányossági alapon nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz.
melléklet részletezi.
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési hiányát 17.598 e Ft, a fejlesztési
hiányt 23.108 e Ft összegben állapítja meg.
(2) A forráshiány megszüntetése érdekében 40.706 e Ft hitel felvételét tervezi.
10.§ A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy minden lehetőséget ki kell használni a
forráshiány csökkentése érdekében (pályázatok, új bevételi források, kiadások csökkentése),
így az Önkormányzat a 2010.évi CLXIX. törvény 6. sz. melléklete alapján a működőképesség
megőrzése érdekében pályázatot is benyújt az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
Önkormányzatok támogatására kiírt pályázatra.
11.§ (1) A képviselőtestület az államháztartási törvény 74.§ (2) bekezdése alapján a
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 e Ft erejéig a
polgármesterre ruházza át.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a
képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első
képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására ezzel
egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
12.§ (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi
döntést igényel – a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési
rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosításáról a képviselőtestület a 10.§ (3) bekezdésben foglalt módon dönt.
Az átmeneti gazdálkodás
13.§ (1) Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 77.§ (1)
és (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján – mivel az önkormányzat 2011. január 1-jéig
költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester jogosult az önkormányzat
költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az
előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) A polgármester a 2011. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak
alapján – a képviselőtestület felé elszámol a beszedett bevételekről és a teljesített kiadásokról.
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Záró rendelkezések
14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1.
napjától kell alkalmazni.
Pér, 2011. február
.

(Herold Ádám)
polgármester

(Dr.Slánicz Katalin)
jegyző

A rendelet kihirdetése 2011. február ………megtörtént.
(Dr. Slánicz Katalin)
jegyző
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