Sajókeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011./II.10./
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről
Az Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.
törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az államháztartásról szóló
1992.évi XXXVIII.törvény 65.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva
a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint a költségvetésben szereplő
költségvetési szervekre terjed ki.

2.§

Az Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési kiadását
b) Tárgyévi költségvetési bevételét
hagyja jóvá.

202.157 eFt-ban
202.157 eFt-ban

4.§

A bevételi forrásokat , a kiadási főösszeget címenként és összesítve a a rendelet 2. sz.
melléklete tartalmazza.

5.§

Az önkormányzat kiadásait címenként , és feladatonként kiadásait a rendelet 3. sz.
melléklete tartalmazza.

6.§

Az önkormányzat bevételeit címenként , forrásonként és szakfeladatonként a rendelet
4.sz. melléklete tartalmazza.

7.§

A képviselő-testület az elkövetkező évek bevételi és kiadási főösszegét
2012. évre
175 880 eFt-ban
2013. évre
178 050 eFt-ban
összegben állapítja meg.
Ezek részletezését a rendelet 6.sz. melléklete tartalmazza.

8.§

1./

A helyi önkormányzat képviselő-testülete , amennyiben a helyi önkormányzat
adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV:tv. 4.§-a szerinti adósságrendezési
eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték, önkormányzati
biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez ha:

Az adott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem
képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti
előirányzatának
10%-át.

2./

Az önkormányzati biztos kirendelését az 1./ bekezdésben foglalt elismert
tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél kezdeményezi:
a./ a polgármester
b./ a jegyző a polgármesteren keresztül
c./ az önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló
d./ a költségvetési szerv vezetője.

9.§

A költségvetési létszámkeretet részletes bontásban a rendelet 5.sz melléklete
tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat a felhalmozási kiadások fedezésére kívánja fordítani a 2010.évi
pénzmaradvány felhalmozási részét 7 179 e/Ft-ot. 2011. évi tervezett felhalmozási
kiadások (ÁFÁ-val): - Savas patak hídépítés: 1 379 e/Ft, - Hivatal berendezés,
felszerelés vásárlás: 600 e/Ft, - Polgármesteri Hivatal felújításra : 5.200 e/Ft

11.§ A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását
bemutató mérleget a rendelet 6.sz. melléklete tartalmazza.
12.§ Az önkormányzat 2011.évi előirányzat –felhasználási ütemtervét a rendelet 7.sz.
melléklete tartalmazza.
13.§ A képviselő-testület a jóváhagyott kiadások közötti átcsoportosítás jogát
magának tartja fenn.
14.§ Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásuk során kötelesek az
ésszerű, takarékos gazdálkodás követelményeit figyelembe véve az e rendeletben
foglaltakat betartani.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2011.január 1. napjától kell alkalmazni.
Sajókeresztúr , 2011.02.10.
Kollár Miklós
polgármester

Vécsei Vilmos
mb.jegyző

