
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  3/2011.(II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE   A 

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL 
                                  
 
 
Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló  1992. évi 
XXXVIII.tv.. 65-68 §-a és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.91. § 
felhatalmazása alapján  Kál  Önkormányzata költségvetését önálló rendeletben állapítja meg 
és a következıket rendeli el. 
 

Hatálya 
1. § 

 
A rendelet hatálya a képviselı-testületre, annak bizottságaira, Polgármesteri Hivatalra és az   
önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 
 

2. § 
 
(1 Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés sze-  
    rint állapítja meg.   
 
(2) Az önállóan mőködı költségvetési szervként mőködı intézmények egy-egy  címet  alkot- 
    nak, a  Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplı – intézményi és nem intézményi –  
    kiadások a  3. melléklet szerint – külön-külön – címet alkotnak. 
 
(4) Kál Nagyközség Önkormányzatának címrendjét a 16. melléklet tartalmazza. 
 
                                

Bevétel és kiadás 
3. § 

 
(1) A képviselı-testület, a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és intézményhez nem kötött     
    feladatok együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét, ezen belül: 
 

458.601.000 Ft   bevételt, 
458.601.000 Ft   kiadást, 
458.601.000 Ft   mőködési bevételt,                       
448.943.000 Ft   mőködési kiadást, 
                  0 Ft   felújítást, 
                  0 Ft   felhalmozást,       
    7.865.000 Ft  általános tartalékot, 
    1.793.000 Ft   fejlesztésre elkülönült, 

    mőködési kiadáson belül: 
                        226.703.000 Ft   bért, 

              55.695.000 Ft  TB járulékot,  
                 0  Ft  eü. hozzájárulás, 
         20.000 Ft  táppénz hozzájárulást,       
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              0 Ft  munkaadókat terhelı járulékot, 
                       1.320.000 Ft  munkaadókat terhelı egyéb járulékot, 
                   132.705.000 Ft  dologi kiadást, 
                     30.600.000 Ft  ellátottak juttatásit, 
                       1.900.000 Ft  speciális célú támogatást, 

     költségvetési célokra állapítja meg. 
 
(2) 2011. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 6., 6/2.   kimutatás tartalmazza. 
 
(3) Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdál-      
     kodó költségvetési szervenként, címenkénti valamint az intézményhez nem kötött elı-    
     irányzatokat,  támogatásokat a  3. melléklet tartalmazza. 
                                                                         

4. § 
 
A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei és intézményhez nem kötött 
szakfeladatok létszámkeretét az 5.  kimutatás szerint állapítja meg. 
 
 

I. 
Bevételek 

5. § 
 

E rendelet 3. §-ban  megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és 2.  
melléklet szerint állapítja meg. 

 
6. § 

 
(1) E rendelet 5. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit és az   
     intézményi bevételeket intézményenként, címenként és szakfeladatonként az 1. melléklet  
     tartalmazza.   
 

(2) Az állami támogatás részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 
 
 

Kiadások 
7. § 

A képviselı-testület az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó  költségvetési 
szervek, címek kiadási – és ezen belül kiemelt – elıirányzatait a 3. és 11. melléklet szerint 
állapítja meg.  

 
 

Kisebbségi önkormányzat költségvetése 
8. § 
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A kisebbségi önkormányzat költségvetését a kisebbségi önkormányzat az 1/2011.(I.25.) 
határozatával elfogadottak alapján 500.000 Ft mőködési bevétellel, 0 Ft felhalmozással, 
200.000 Ft mőködési kiadással, 300.000 Ft tartalékkal jeleníti meg a 14. melléklet szerint. 
 

 
Általános és céltartalék 

                                                                       9. § 
 
(1)  A képviselı-testület az önkormányzat  általános tartalékát  7.865.000 Ft   összegben   és  
      1.793.000 Ft elkülönített kiadással hagyja jóvá. 
 
(2) 2011. évre céltartalékot nem állapít meg, 13.melléklet alapján. 
 

 
Több éves kihatással járó feladatok 

10.§ 
 
A képviselı-testület a több éves kihatással járó feladatot nem állapít meg. 
 

 
II. 

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
11. § 

 
(1)  A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselıtestület, a gazdálkodás 
      szabályszerőségéért a polgármester felelıs. 
 
(2)  Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról a képviselı-testület     
      dönt. A polgármester elıterjesztésében negyedévenként a költségvetési rendelet egyidejő     
      módosításával. 
 
(3)  A cél- és általános tartalék felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejő módosításával a    
      képviselı-testület dönt.          
                           
(4) Többletbevétel felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejő módosításával a képviselı-     
     testület dönt. A többletbevétel terhére kötelezettséget csak a képviselı-testület vállalhat. 
 
(5)  Az elıirányzatok módosítását a pénzügyi bizottság írásos véleményével együtt terjeszti a 
     képviselı-testület elé a polgármester.  
 
(6) A 2011. évi költségvetésbe be nem tervezett feladat, kötelezettségvállalás - összegre     
     tekintet nélkül - csak a képviselı testület elızetes hozzájárulásával vállalható. 
 

 
12. § 

 
(1)  Az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményvezetık a  
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     megállapított elıirányzaton felül kötelezettséget csak a képviselı-testület engedélyével, a    
     költségvetési rendelet egyidejő módosításával vállalhatnak. 
 
(2) A képviselı-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére elızetes         
     bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplı  felújítási feladataikat elvé- 
     gezhessék. Ezen  feladatok megvalósítását azonban sem a tárgyévben, sem a késıbbi évek- 
     ben, sem a fejlesztési, felújítási, sem a mőködési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 
 
(3) Az intézményvezetık a takarékos és biztonságos gazdálkodás szabályai mellett kötelesek 
     elıirányzataikat beszedni és kiadásaikat teljesíteni. 
  

13. § 
 

(1) A testület a dolgozóknak  10.000 Ft  étkezési   utalványt biztosít amely a 16 % szja-t  
     nem tartalmazza. 
 
(2)  Az önkormányzat dolgozóit a közalkalmazottakról és köztisztviselıkrıl szóló helyi ren- 
      delet értelmében 15.000 Ft kegyeleti juttatásban részesíti.  
                                                    

(3) A képviselı-testület a közalkalmazottak és a köztisztviselık részére a munkába járás  
     költségtérítéseként – országos közforgalmú vasúti bérlet esetén 86 %-os, távolsági    
     autóbuszbérlet esetén 86 %-os – támogatást állapít meg.  
 

14. § 
 
(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg  
     következményeinek az elhárítása érdekében, veszélyhelyzetben a polgármester a helyi  
     önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselı- 
     testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
 
(2) Az 1. bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között  
     átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a  
     költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat teljesítheti.   
 

15. § 
 

(1)  A képviselı-testület a polgármester részére 600.000 Ft szabad felhasználású elıirányzatot  
     biztosít a tartalékalap terhére. 
 
(2)  A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselı-testületet a pénzügyi               
     beszámolók alkalmával.   
                                        
(3)  A felhasználásnál köteles betartani a számviteli szabályzatoknak megfelelı bizonylato-    
      zást. 
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16. § 
 
Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási 
ütemtervet a 9.  melléklet szerint fogadja el a képviselı-testület. 
 

17. § 
 
Kál Nagyközség Önkormányzata 2011., 2012., 2013. évi gördülı költségvetését a 10. 
mellékletben foglaltaknak megfelelıen tervezi. 

 
  18. § 

 
A képviselı-testület a költségvetési rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket  60.816.000 
Ft összegben, kiadásokat 56.507.00 Ft összegben tudomásul veszi és jóváhagyja az 
Államháztartási  törvény  77. § (2) bekezdése szerint a 12. mellékletben. 

 
Záró rendelkezés 

18. § 
 
A rendelet 2011. február 9-én kerül kihirdetésre és 2011. február 10-én lép hatályba, a 
rendelkezéseit 2011.   január 1-tıl kell alkalmazni.   
 
 
 
        Morvai János sk.                                                                            dr.Szabó Anikó sk. 
        polgármester                                                                                           jegyzı 
 
 
 
A rendelet kihirdetve 2011.  február 9. 
 
                                                                     dr.Szabó Anikó sk.  
                                                                             jegyzı 
 
                                                           


