Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. (II.16.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 77.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak Bizottságára és Bánk-Tolmács
Körjegyzőségre.
2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
(3) A Bánk-Tolmács Körjegyzőség a II. címet alkotja.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét 184.228 ezer forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés 184.228 ezer Ft főösszegén belül:
működési célú bevételre
81.851 e Ft-ot,
támogatási bevételre
22.675 e Ft-ot,
felhalmozási bevételre
8.000 e Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre
12.698 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átvételre
15.000 e Ft-ot,
támogatási kölcsönök bevételére
180 e Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételére
43.824 e Ft-ot,
működési kiadásra
- ebből: személyi jellegű kiadásra
munkaadó járulékaira
dologi kiadásra
egyéb folyó kiadásokra
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra
ellátottak juttatásaira
felhalmozási kiadásokra
felhalmozási célú hitel törlesztésére
működési pénzeszköz átadásra
A tartalék összege

87.680 e Ft-ot,
32.655 e Ft-ot,
8.448 e Ft-ot,
44.696 e Ft-ot,
1.881 e Ft-ot,
10.476 e Ft-ot,
300 e Ft-ot,
24.741 e Ft-ot,
1.320 e Ft-ot,
8.803 e Ft-ot állapít meg.
50.908 e Ft.

(3) Az Önkormányzat létszámkerete 14 fő. A létszámkeret címenkénti részletezését a 3. számú
melléklet tartalmazza.
4.§ A 2011. évi költségvetés mérlegét címenként és összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.

5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megosztását a
számú melléklet tartalmazza.

2.

6.§ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként, és a létszámkeretet a 3.
számú melléklet tartalmazza.
7.§ A 2011. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet
tartalmazza.
8.§ A 2011. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek
megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
9.§ A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6.
melléklet szerint fogadja el úgy, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és
csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a képviselő-testület hatásköre.
11.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.
12.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel
egyezően - 38.650 Ft.
Záró rendelkezés
13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától
kell alkalmazni.
Bánk, 2011. február 15.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A Rendelet kihirdetve: 2011. február 16-án.
Torma Andrea
körjegyző

az 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet

Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 62.§ (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más
törvényben meghatározott feladatait.
A költségvetés az államháztartást alkotó jogalanyok gazdálkodásának alapjául szolgáló olyan
pénzügyi terv, amely szembeállítja az állami vagy önkormányzati feladatok ellátására fordítható
költségvetési kiadásokat a költségvetési bevételekkel.
A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a
képviselő-testületnek.
Részletes indokolás
1-2.§-hoz
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete által alkotott költségvetési rendeletben foglaltak
szerint szabályozott keretek között gazdálkodik a képviselő-testület által létrehozott és alapított
valamennyi önkormányzati költségvetési szerv.
Az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. Az I. cím tartalmazza valamennyi, az
önkormányzat által nem intézményi formában ellátott feladatot.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§,
9.§, és 16. §-a szerinti társulásban ellátott feladatok és e társulás által fenntartott költségvetési
szervek költségvetése - amennyiben a társulási megállapodás eltérően nem rendelkezik - a
feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti, a jogi személyiségű társulás esetén a
jogi személyiségű társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel.
Bánk-Tolmács Körjegyzőség Bánk és Tolmács községek Önkormányzatai által alapított önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek székhelye Bánk. A Körjegyzőség
költségvetése az Önkormányzat költségvetésében a II. címet alkotja.
3. §-hoz
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és a felhalmozási
költségvetés, valamint a kölcsönök, finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa,
vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait. A működési
költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő
járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú
kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb
felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá a tárgyévi költségvetési bevételek és
kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét. A költségvetési rendeletben
kerülnek meghatározásra a költségvetési létszám-előirányzatok.
4 – 7. §-hoz
A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetési szerveinek a 3. § szerinti bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait elkülönítetten
és önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell.

8. §-hoz
A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak
előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot
megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján
állapítja meg. Az önkormányzatot megillető központi támogatások jogcímenkénti bemutatása
történik a 8.§ szerinti mellékletben.
9.§-hoz
A polgármester a költségvetési rendelettervezetben előterjeszti a többéves elkötelezettséggel járó
kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait és a kapcsolódó bevételi forrásokat.
11.§-hoz
A költségvetési tervben meghatározott előirányzatok havi felhasználását tervezni kell. A bevételek
és kiadások időbeni ütemezése, összehangolása fontos a likviditás megtartása érdekében.
12.§-hoz
A helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi köztisztviselők
illetményalapjának meghatározása.
13.§-hoz
A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép. Az államháztartás egyes
alrendszereiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetési év
megegyezik a naptári évvel, ezért a rendelet rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell
alkalmazni.

