
0. sz. melléklet 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2011. (III.09.) rendelete 

az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről 

 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a 

társulási megállapodás figyelembe vételével – az önkormányzat intézményeire terjed ki. 

 

2. § 

 

Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. sz. mellékletnek 

megfelelően állapítja meg. 

 

3. § 

 

A képviselő-testület az együttes 2011. évi költségvetést 

a)  273.805 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b)    93.102 ezer Ft személyi juttatás, 

c)    23.852 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék, 

d)    62.420 ezer Ft dologi kiadás 

e)    28.642 ezer Ft pénzeszközátadás és 

f)    65.789 ezer Ft felhalmozási kiadás 

főelőirányzatokkal állapítja meg. 

 

4. § 

 

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet 

1-3. oldala, cél szerinti megbontását a 4. számú melléklet tartalmazza. 

(2) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti 

bontását az 1. sz. melléklet 4. oldala, cél szerinti megosztását a 4. számú melléklet 

mutatja. 

 

5. § 

 

(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 6. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

(2) A képviselő-testület a Nagycenk gesztorságával működő társulások költségvetéseinek 

bevételi és kiadási költségvetési előirányzatait az 5. sz. mellékletnek megfelelően a 

társulásban érintett önkormányzatok képviselő-testületeivel közösen állapította meg.  

(3) Az 1. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett pénzeszköz-

átadások címzettjeit és mértékét a 2. számú melléklet, a tervezett közvetlen fejlesztések 

megjelölését és előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 
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(4) A 2011-2012-2013. évekre vonatkozó gördülő tervezés előirányzatait a 7. sz. melléklet 

szerint állapítja meg a képviselő-testület. 

(5) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 8. sz. mellékletnek megfelelően 

állapítja meg. 

(6) A több éves kihatású feladatok éves bontású előirányzatait a 9. sz. melléklet határozza 

meg. 

 

6. § 

 

A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt felhalmozási 

célú bevételként tervezi.  

7. §  

 

(1) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.  

(2) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 16.542 eFt hitel 

felvételét tervezi az alábbiak szerint 

a) 10.000 e Ft folyószámlahitel, mely keret az önkormányzat rendelkezésére áll, illetve 

b) 6.542 e Ft hitel. 

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.  

(4) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester 

rendelkezik. 

(5) A kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.  

 

8. § 

 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzati intézmények 

vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások 

teljesítésére. 

(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 

költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett 

bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 

 

9. § 

 

(1) A jóváhagyott személyi juttatások, valamint a dologi előirányzatok közötti átcsoportosítás 

joga megilleti 

a) 02 címszámú  Óvoda egyes szakfeladatai között az óvodavezetőt, 

b) 03 címszámú Általános Iskola egyes szakfeladatai között az iskolaigazgatót 

c) 05 címszámú Településüzemeltetés egyes szakfeladatai között a polgármestert. 

(2) Személyi juttatások tekintetében az átcsoportosításnál a jogszabályi korlátokat figyelembe 

kell venni. Dologi kiadások előirányzatain belül a szolgáltatásokra, a vásárolt 

közszolgáltatásokra, valamint a biztosítási díjakra előirányzott összegek nem 

csoportosíthatók más dologi kiadásokra csak akkor, ha az adott kiadás nemhez tartozó 

kiadást már teljesítették, s azt meghaladóan is van előirányzat. 

(3) Az átcsoportosítás a már kötelezettségekkel terhelt összegeket nem érintheti. 

 

10. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.047 e Ft összegben hagyja 

jóvá az 1. számú melléklet kiadási előirányzatainak 13. alcíme szerint. 
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(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.  

 

11. § 

 

(1) A képviselő-testület az oktatási-nevelési intézményekre vonatkozó intézményi térítési 

díjakat külön rendeletben állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület az intézményekben alkalmazandó étkezési nyersanyagnormát, a 

szociális étkeztetés  intézményi térítési díjait és kedvezményeit az (1) bekezdés szerinti 

rendeletben állapítja meg. 

 

12. § 

 

(1) Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és 

ellátás helyi szabályozásáról szóló 11/2006. (V. 3.) rendelete (továbbiakban: Szoc. R) 10. 

§ (4) bekezdésében az egy négyzetméterre jutó elismert havi lakásfenntartási költség 

összege 2011. évben 450 Ft.  

2) A Szoc. R. 21. §-ban meghatározott helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 2011. 

évben 160.000 Ft. 

13. § 

 

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2011. január 1-ig visszamenő 

időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves 

költségvetés részének tekinti. 

 

14. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.   

  

 

 

 

 Ivánkovics Ottó       Dr. Pintér Gábor  

     polgármester                jegyző  

 

 

 


