Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2011.(II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló
módosított 1992. évi XXXVIII tv. / továbbiakban: Áht./ 65.§ (1) bekezdése, az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./36. §, a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. tv. alapján
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6.§ (3) bekezdése alapján az
érintett megfelelı szintő szakszervezetekkel egyeztetve,
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (3) bekezdése alapján az intézmény
alkalmazotti közössége, szülıi szervezet, diákönkormányzat, gazdasági kamara véleményét
kikérve,
- a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának
figyelembevételével,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92.§ (13) bekezdés a). pontja alapján a
Pénzügyi Bizottság javaslatára
a helyi önkormányzat és hivatalának és részben önállóan gazdálkodó szervének 2011. évi
gazdálkodását biztosító éves költségvetését ebben a rendeletben állapítja meg.
1.§

Ezen rendelet hatálya 2011. évre, Szank Községi Önkormányzatra és intézményeire,
terjed ki. A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését
6/2011.(II.23.) CKÖH. sz. határozata alapján e rendelethez csatoltan a 11. számú
melléklet tartalmazza, amely Szank Községi Önkormányzat költségvetésébe beépítésre
került.

2.§ A képviselı-testület az Áht. 67.§ (3) bekezdése alapján az alábbi címrendet állapítja
meg:
I.
Polgármesteri Hivatal
II.
Általános Mővelıdési Központ
III.
Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3.§

A képviselı-testület 2011. évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza
meg (ezer Ft-ban)

(1) mőködési
(2) mőködési céltartalék
(3) felhalmozási
(4) felhalmozási céltartalék
(5) általános tartalék
(6) költségvetési fıösszeg
(7) Ebbıl Települési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§

Bevételek
407.627

909.233

Kiadások
381.388
19.477
507.168
700
500
909.233

380

380

501.606

A képviselı-testület az Áht. 118.§ alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet
mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

(1)
(2)
(3)

(4)

Az éves bevételeket forrásonként, intézményenként és összesen az 1. számú
melléklet tartalmazza.
Az éves kiadásokat intézményenként és összesen kiemelt elıirányzatonként a 2.
számú melléklet tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal és az Általános Mővelıdési Központ mőködési,
fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a
felújítási elıirányzatokat célonként, a támogatás értékő felhalmozási kiadásokat
tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az intézmények létszámkeretét az 4. számú melléklet tartalmazza.

5.§

A képviselı-testület az Áht. 116.§-a és 118.§-a, az Ámr. 36.§-a alapján az alábbiakat
rögzíti:
(1) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének
változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Szank Község Önkormányzatának 73.977 e forint hitelállománya van. Az Ötv.
92/A § (2.) -92/C §-a alapján önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU
támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van.
Több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét, elkülönítetten a Települési Cigány
Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatások 2011. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 8.
számú melléklet tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a
9. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Általános Mővelıdési Központ részben önálló intézmény 2011. évre tervezett
kiadásait feladatonként a 9/a. számú melléklet tartalmazza.
(7) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások költségvetési évet követı 2
évi alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

6.§

A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 49/F. § (8) bekezdése és a
köztisztviselık cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.)
Korm. rendelet Cafetéria-juttatás bevezetését rendelte el. A rendelet hatálya kiterjed a
polgármesterre, a köztisztviselıkre valamint a köztisztviselıi törvény hatálya alól
kikerült fizikai alkalmazottra.
(1) A cafetéria-rendszer mőködésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó
közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetériajuttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati
szabályzatot a hivatali szervezet vezetıje készíti el.
(2) A cafetéria-juttatás éves összegét (a továbbiakban keretösszeg) a Ktv. 49/F. § (4)
bekezdésben meghatározottak szerint a helyi önkormányzatoknál tárgyév február 15-éig
kell meghatározni. A képviselı-testület a cafetéria-juttatás éves keretösszegét, a
törvényben elıírt minimum összeget ezer forintra felfelé kerekítve, 194.000 Ft-ban
határozza meg 2011. évre. A törvényben elıírt minimum összeg a köztisztviselıi
illetményalap, (38.650 Ft) ötszöröse.
(3) Az egyes cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó közterhek az éves keretösszegbe
beleszámítanak.
(4) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott
cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg
a következı évre nem vihetı át.

7. § A
közalkalmazottak,
valamint
az
önkormányzat
alkalmazásában
álló
munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak étel vásárlásra jogosító utalvány
formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek.
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(1)

Az étkezési hozzájárulás mértéke a Polgármesteri Hivatal és az Általános
Mővelıdési Központ közalkalmazottjai, az önkormányzat alkalmazásában álló
munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére 2011. évre 6.000 Ft/hónap
összeg.
(2) A Polgármesteri Hivatal közalkalmazottjai, az önkormányzat alkalmazásában álló
munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére a 6.000 Ft/hónap étkezési
hozzájárulás a 2011-es költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a
pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-testületi döntés alapján évközben
elvonható. Az Általános Mővelıdési Központ alkalmazásában álló
közalkalmazottak részére a 6.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2011-es
költségvetési év 9 hónapjára került tervezésre, a koncepcióban meghatározott
szerkezeti és szervezeti változásokat figyelembe véve.
(4) A Polgármesteri Hivatal és az Általános Mővelıdési Központ közalkalmazottjai,
az önkormányzat alkalmazásában álló fizikai foglalkoztatottak részére a 2011-es
költségvetési évre, biztosításra került 20.000 forint/év béren kívüli egészségügyi
rekreációs szociális juttatás. Az évközben belépı munkavállalók esetében
idıarányosan, a részmunkaidıben foglalkoztatottak esetében munkaidı arányosan
kerül a szociális juttatás, biztosításra.
8.§

A képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. Tv.
49/J § (2). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét nem
határoz meg a 2011-es évre.

9.§

Ámr 68.§ (1). Bekezdése alapján az önkormányzat hivatala, mint a helyi önkormányzat
önállóan gazdálkodó költségvetési szerve módosíthatja egyes kiemelt elıirányzatain
belüli részelıirányzatait figyelemmel az Áht. 98.§-ban foglaltakra. A Képviselı-testület
engedélyezi, hogy a polgármester 500.000 Ft összegig a kiemelt elıirányzatok között
átcsoportosítson. A helyi önkormányzati, költségvetési szerv a saját hatáskörében
végrehajtott elıirányzat-változtatásról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a
képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

10.§ A képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény 49/H §ában meghatározott visszatérítendı illetve nem visszatérítendı szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatást nem határoz meg a 2011-es költségvetési évre.
11.§ Az Áht. 100.§/G (4) bekezdése alapján a képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A
polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg
szabad pénzeszközeinek befektetésérıl.
12.§ Az Áht. 100/F. § (6). bekezdése és az Ámr. 167. §-a szerint, ha a költségvetési szerv 30
napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10
%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot és e tartozását egy hónapon belül nem tudja
30 nap alá szorítani, az intézmény vezetıje haladéktalanul köteles bejelenteni a
polgármesternek, aki errıl a képviselı-testületet rendkívüli ülésén tájékoztatja,
egyidejőleg kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését az Ámr. elıírásai szerint.
13.§ Az Áht. 100/B.§ (1) bekezdése alapján a képviselı-testület az intézmény jóváhagyott
bevételi elıirányzatain felüli többlet bevételének intézményi hatáskörben való
felhasználását nem engedélyezi. Gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány
felhasználását a képviselı-testület jogosult szükség szerint korlátozni.
14.§ A képviselı-testület az önkormányzat intézményei számára, olyan esetekben, amikor a
szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai
végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki
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mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási
szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell
tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét,
valamint az igénybevétel feltételeit, intézményenként szabályzatban kell meghatározni.
15.§ A képviselı-testület az Ámr. 90.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
szabályozza, hogy az Általános Mővelıdési Központ alapfeladata keretében szellemi
tevékenység ellátására, számla ellenében történı igénybevételére szerzıdést – személyi
kiadások között tervezett és dologi kiadások között elszámolt – 2011. évi költségvetés
terhére kizárólag külsı személlyel vagy szervezettel közoktatási alapfeladatok
elvégzésére köthet, abban az esetben ha saját dolgozó a feladat ellátására nem áll
rendelkezésre.
Az Ámr. 90.§ (6) bekezdése alapján saját dolgozónak megbízási díj, szerzıdéssel díjazás
munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára elıírható feladatra nem
fizethetı.
16.§ A megüresedı álláshelyek betöltésénél az intézményvezetıknek kiemelten szem elıtt
kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását.
17.§ A képviselı-testület a 2011. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi
Társulással való együttmőködésbıl (feladatátadás) következı mőködési célú pénzeszköz
átadások forrását.
18.§ A képviselı-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre,
lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plusz egy fı orvos alkalmazásának
kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2011. évi
költségvetésben.
19.§ A képviselı-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében
vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2011. évi költségvetésben biztosítja.
20. A képviselı-testület elrendeli az intézményi térítési díjak megállapítása során az
önköltség teljes körő figyelembe vételét, ennek alapján a térítési díjakat úgy kell
megállapítani, hogy a lehetséges legmagasabb összegő bevétel elérése váljék lehetıvé.
21.§ A korábbi képviselı-testületi döntéseken alapuló, 2011. évben megvalósuló fejlesztések
forrását, amelyeket a jelenleg elfogadásra kerülı költségvetés nem tartalmaz fejlesztési
hitelkeret igénybevételével, kell biztosítani. Az Önkormányzat mőködtetését mőködési
célú hitel felvétel nélkül kell biztosítani. A 2011. évi költségvetésben tervezett
fejlesztési célú hitelen kívüli további hitel felvételrıl vagy kötvény kibocsátásról a
képviselı-testület dönt.
22.§ A rendeletben foglaltakat 2011. augusztus 31-ig a pénzügyi helyzet figyelembe
vételével felül kell vizsgálni.
23.§. Ez a rendelet 2011. február 24-én lép hatályba.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

ZÁRADÉK:
Kihirdetve: 2011. február 23.
Szank, 2011. február 23.
Vincze Jánosné
jegyzı
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