
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

5./2011. (V. 11.) számú rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  65. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi pénzügyi tervéről 

(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az 

önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki. 

 

2. § 

A költségvetés címrendje 

(1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda mint önálló 

működő költségvetési szerv és  a Polgármesteri Hivatal mint önálló működő és gazdálkodó  

költségvetési szerv külön-külön alkotnak egy-egy címet.  

 

3. § 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését: 

235.254 E Ft Költségvetési bevétellel 

256.038 E Ft Költségvetési kiadással 

20.784 E Ft 

20.784 E Ft 

0 E Ft 

Költségvetési hiánnyal 

ebből működési  

felhalmozási  

hiánnyal állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.számú melléklete alapján 

határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel 

– mérlegszerűen önkormányzati szinten a  7. számú melléklet szerint állapítja meg a 

képviselő-testület. 

(4)  A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 2/e. számú melléklet 

alapján hagyja jóvá. 

4. § 



A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti 

részletezését az 4. számú melléklet szerint. 

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 3. 

számú melléklet szerint. 

(3) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet                 

1/c. számú melléklete szerint. 

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 20. 

számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az 

adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök 

bontásban a 17. sz. számú melléklet szerint. 

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet szerint. 

(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 1/f. számú melléklet szerint. 

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a   1  számú tájékoztató 

szerint. 

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és 

az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 1/c és 6/a számú 

mellékletek szerint. 

(10 A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi 

bontásban a 10. számú. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(11) Az önkormányzat a kiadások között 1.500 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal 

való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 

(12)  A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg. 

 

5. § 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
 

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja 

meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi 

juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére 

fordítható – jogszabályban meghatározott12 – forrás szolgálhat3. 

 

                                                           

 
2 Áht. 100/B. § (2) bekezdés. 
3 Az Ámr. 90. §. (5) bekezdése és az Áht. 100/E. § (1) bekezdése alapján. Amennyiben jutalom nem tervezhető arról kell rendelkezni. 



6. § 

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri 

az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a 

tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a 

költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.  

 

7. § 

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése 

érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az 

önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához 

szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, 

valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, 

külön képviselő-testületi döntés alapján. 

8. § 

 (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

minden esetben fenntartja magának.  

(2) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) 

felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, 

– az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év 

február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt. a költségvetési rendelet módosításáról.  

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak 

kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési 

rendelet módosítását. 

9. § 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott 

bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási 

jogkörrel rendelkezik. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a 

forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv 

biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. 

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, 

a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a 

képviselő-testület jóváhagyását követően. 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében 

meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 

megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő  költségvetési 

szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos 

felhasználását. 

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott 

előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 

harminc napon belül tájékoztatja 

 



(6) A Képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap 28-éig a 

számlaegyenlegek közlését, és havi finanszírozási tervek készítését. A költségvetési szervek 

részére a jegyző által ellenőrzött és felülvizsgált finanszírozás folyósítható. A havi 

finanszírozás mértéke a likviditás kezelhetősége érdekében az ÖNHIKI-s pályázat elbírálásáig 

illetve a féléves beszámolóig az intézmények részére biztosított éves működési kiadási 

előirányzat 1/12-ed részének 90%-áig terjedhet. 

 

(7) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználásra, a rendszeresen jelentkező személyi 

jellegű kiadásokat, azok járulékait, és a közüzemi díjakat kivéve – az önkormányzat 

likviditásának biztosítása érdekében -, csak a polgármesterrel történt előzetes egyeztetést 

követően kerülhet sor. 

10. § 

A költségvetési szerv vezetője köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a 

jegyző által meghatározott módon – a számviteli politikájukban és számlarendjükben 

rögzíteni. 

11. § 

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására 

csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt 

előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.  

12. § 

(1) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt 

formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 

 

13. § 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) A költségvetés végrehajtását a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves 

ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a 

zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. 

(2) A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével 

az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv 

tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és 

működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését.   

15. § 

Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,  de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 

 

Kihirdetés napja: 2011. 02.23. 
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