Pitvaros Község Önkormányzatának
2/2011./II.15./ számú
rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl.
Pitvaros Község Önkormányzata Képviselıtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat – és
hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az
államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következıket rendeli el:

1.§ (1) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselıtestülete a települési és a települési
kisebbségi önkormányzat 2011. évi összesített költségvetésének
a./ kiadási fıösszegét
b./ bevételi fıösszegét
ezen belül:

c./hiányát

360.502 eFt-ban,
360.502 eFt-ban,
138.921 eFt. személyi juttatással,
36.169 eFt. járulékkal,

71.411 eFt.ban állapítja meg.

(2) A települési önkormányzat képviselı testülete a települési önkormányzat 2011. évi
költségvetésének
a./ kiadási fıösszegét
b./ bevételi fıösszegét
ezen belül:

c./ hiányát

359.697 eFt-ban,
359.697 eFt-ban,
138.781 eFt. személyi juttatással,
36.169 eFt. járulékkal,
71.411 eFt-ban állapítja meg.

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a./ kiadási fıösszege
b./ bevételi fıösszege
ezen belül:

805 eFt,
805 eFt,
140 eFt a személyi juttatás.

2.§ Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási fıösszeg forrásonkénti megbontását az
1. sz. melléklet tartalmazza.
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3.§ A 2. §-ban megállapított bevételek közül a mőködési bevételeket a 4. sz. melléklet
tartalmazza.
4.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselıtestület a címrendet a /2/ bekezdés
szerint állapítja meg.
(2) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot. A polgármesteri hivatal
költségvetésében szereplı mőködési jellegő feladatok külön-külön önálló címet képeznek.
Az oktatási, nevelési intézmény, mint önállóan mőködı költségvetési szerv a
tagintézményeivel, továbbá a szlovák települési kisebbségi önkormányzat külön-külön
alkotnak egy-egy címet.
5.§ A képviselıtestület az 2011. évi költségvetés kiadási elıirányzatát címenkénti bontásban a
2.sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
6.§ (1) Pitvaros Község Önkormányzata az 1.§ (1.) c./ pontjában megállapított hiány
csökkentése érdekében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi
CLXIX törvény 6. melléklet 2. pontjában meghatározott pályázat benyújtását rendeli el.
(2) A polgármester az intézményvezetık bevonásával gondoskodik a maximálisan takarékos
gazdálkodásról.
7.§ Pitvaros Község Önkormányzatának 2011. évi létszám tervezetét a rendelet 7. sz.
melléklete tartalmazza.
8.§ Pitvaros település önkormányzatának 2011. évi költségvetését is érintı több évre áthúzódó
kiadásainak ütemezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
9.§ (1) A képviselıtestület az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott elıirányzatok
módosításának jogát fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról – ha az érdemi
döntést igényel – a képviselıtestület dönt a polgármester elıterjesztése alapján a rendelet
egyidejő módosítása mellett.
(3) A képviselıtestület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.
(4) Az éves költségvetés tervezésekor a pénzmaradvány nem kerül beépítésre. A tényleges
pénzmaradvány összege az elızı évi zárszámadás elkészülte után kerül pontosításra, és a
költségvetési rendeletbe beépítésre.
(5) Az év során átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának jogát a képviselıtestület
fenntartja magának. Pénzintézetnél csak három hónapnál nem hosszabb betéti lekötést
eszközölhet az önkormányzat.
(6) A képviselıtestület a magánszemélyek kommunális adóbevételét felhalmozási bevételnek
minısíti.
(7) A köztisztviselık részére az önkormányzat cafetéria juttatást biztosít, melynek mértékét az
illetményalap ötszörösében határozza meg.
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10.§ Az önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerő bemutatását az 5.
számú melléklete tartalmazza.
11.§ Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6.
számú melléklet tartalmazza.
12.§ Az önkormányzat 2011. évi likviditási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
13.§ Az önkormányzat 3 éves gördülı tervezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések
14.§ (1) Az 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti az
önkormányzat 9/2010.(XII.16.) számú rendelete az átmeneti gazdálkodásról.
(2) E rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.

Radó Tibor
polgármester

Dr. Sarkadi Péter
jegyzı

Kihirdetve: 2011. február 15-én.

Dr. Sarkadi Péter
jegyzı

