Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (II. 15.) rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított –
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat- a
2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében
szereplő költségvetési szervekre.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
a)

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Mérges Község Önkormányzata
(2) Az Államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (3)(4) bekezdés alapján állapítja meg.
(3) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény egy címet alkot.
Az Önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2011. évi költségvetése
3. §

(1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi
költségvetésnek
a) bevételi főösszegét 20.907,- ezer forinttal, ezen belül
- 5.675,- ezer forint működési hitel
- 1.478,- ezer forint fejlesztési hitel felvételével,
b) kiadási főösszegét 20.907,- ezer forinttal állapítja meg az 1-2. számú melléklet részletezése
szerint.
A költségvetési létszámkeretet 2 fővel állapítja meg:
- 1 fő önkormányzatnál, 1 fő falugondnok
- Város és községgazdálkodásnál, 1 fő kisegítő alkalmazott
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatait
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 3 éves tervének bevételei és kiadásainak alakulását a 7.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat bérleti díjakból származó bevételeit a felhalmozási célú bevételeknél tervezi és
ezeket a bevételeket arra a vagyontárgyra fordítja, amelynek a hasznosításából a bevétel származott.

Az Önkormányzat bevételei
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. számú
melléklete szerint hagyja jóvá.
5. §
A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként /címenként/ a
4. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű
kiadásait /címenként/ a 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
8. §
A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként /címenként/ a 6. számú melléklet szerint
állapítja meg.
9. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves
bontásban 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználás
10. §
A Képviselő-testület a 2011. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása
előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2011. évben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei
és címzettjei kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
(1) A települési Önkormányzat egységes költségvetését, a költségvetési törvény, az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány Rendelet, az SZMSZ, valamint ezen
önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Rábacsécsény-Bezi-Mérges
Körjegyzősége útján. A szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl és
teljesítésük az év során nem haladhatják meg a módosított előirányzat szintjét.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
13. §
(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
Polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A pótelőirányzat átcsoportosítási jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A
pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet legalább negyedévenként köteles
tájékoztatni. Az átcsoportosításokról a képviselő-testület évente legalább kétszer – június 30-i,
illetve december 31-i hatállyal (külön jogszabályban meghatározott időpontig- legkésőbb február
28-ig) dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A tárgyév utolsó költségvetési rendelet módosításánál a polgármester átruházott hatáskörben
jogosult a feladatokhoz nem tervezett bevételi többletekről a hiány összegének csökkentésére.
(5) Az előző bekezdésben meghatározott feladat után is maradt bevételi többlet, akkor azt az
önkormányzat pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A hasznosítással kapcsolatos szerződés, illetve
pénzügyi művelet lebonyolítását 100 ezer forintig a testület a polgármester hatáskörébe utalja. A
megtett intézkedésekről a polgármester a következő ülésen tájékoztatást ad.
(6) A képviselő-testület nem módosíthatja a költségvetési törvényben felsorolt, az Országgyűlés
kizárólagos, valamint a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(7) Az Önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet az
önkormányzat pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
14. §
(1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A Polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen
köteles tájékoztatást adni.

(3) Az önkormányzat az elfogadott költségvetéséről az államháztartás mérlegrendszerének
megfelelően tájékoztatja a Kormányt.
(4) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
(5)A polgármester az önkormányzata gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a
háromnegyed éves helyzetéről és a következő évre szóló költségvetési koncepcióhoz kapcsolódó
előterjesztést november 30-ig köteles a képviselő testület elé terjeszteni.
15.§
(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, spotegyesület, egyesületek,
alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat „ az államháztartásról”
szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatást nem nyújthat.
(3) Támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott
szervezetekkel/magánszemélyekkel az önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodást”-t
köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban
nyilatkozik arról, hogy köztartozása nincs.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
16.§
(1) A 2012.évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a
hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszedett bevételeket, valamint a teljesített
kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
(3) Az átmeneti gazdálkodás szabályait a költségvetési év első napjától (január 1.-től) a
költségvetésről szóló önkormányzatai rendelet megalkotásának (kihirdetésének és
hatálybalépésének) napjáig kell alkalmazni (továbbiakban ezen időszak: átmeneti gazdálkodás
időszaka).
(4) az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakról kizárólag a képviselő-testület döntései alapján lehet
eltérni.
17.§
(1) Önkormányzati beruházás, nagyobb beszerzés, felújítás az átmeneti gazdálkodás időszakában
kizárólag a képviselő-testület külön, eseti döntése alapján indítható, végezhető, ha a beszerzés,
beruházás, felújítás indításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

(2) Folyamatban lévő beruházás, beszerzés, felújítás esetén kötelezettségvállalásra és pénzügyi
teljesítésre kizárólag a képviselő-testület külön, eseti döntésének megfelelően kerülhet sor, a testület
által engedélyezett összegnek megfelelő határig abban az esetben, ha a teljesítéshez szükséges
pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet kihirdetése napját követően lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-től
kell alkalmazni.
Mérges, 2011. február 15.
Veilandics Eszter
körjegyző

Balázs Vince
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2011. február 15.
Veilandics Eszter
körjegyző

