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rendelete
Terény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi
XX. Törvény 44/A.§.-ában kapott felhatalmazás alapján tekintettel a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglaltakra, Terény Község
Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről (továbbiakban: rendelet) a következőket
rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a körjegyzőségre, és az
önkormányzat részben önálló költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A rendelet rendelkezéseit a helyi szlovák kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a

kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.10.) számú
határozatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§

(1) A

képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét
121 068 eFt-ban állapítja meg. A költségvetés hiánya: 25 222 eFt. (1.számú melléklet)

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 2. sz.

melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A saját bevételek részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 121

068 eFt-ban állapítja meg. (1.számú melléklet)
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési kiadásait

tevékenység szerinti megosztásban a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 1/a. számú melléklet szerint határozza

meg.
(8) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2011, 2012 és

2013. évekre vonatkozóan a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(9) A várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási
ütemtervet a 7. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési

szervenként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt. {Aht. 118.§. (1) bekezdés 1.c.}

3.§
A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási
előirányzatait a rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
4.§
A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a 2011. évi
illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg. A köztisztviselői illetménykiegészítés
mértéke 10 %.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5.§

(1) A 2.§ (1)

bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a
képviselő-testület elrendeli, hogy a körjegyzőség hivatala vizsgálja meg az önhibáján
kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához
szükséges igénybejelentés feltételeit, valamint felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges előterjesztéseket terjessze a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bevételek növelésére, az egyéb
forráslehetőségek feltárására, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
(3) A képviselő-testület az intézmények e rendeletben megállapított dologi kiadásainak 5 %át zárolja.
(4) A jogszabályok által előírt, elengedhetetlen fejlesztések fedezetét fejlesztési célú hitellel
kell finanszírozni, melyről a képviselő-testület külön döntést hoz.
6.§

(1) E

rendelet a kihirdetés napjától hatályos, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell
alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Terény, 2011. február 14.

Brozsó Andrásné
polgármester

Dr. Tóth Kálmán
körjegyző

Kihirdetve:
Terény, 2011. február 15.

Dr. Tóth Kálmán
körjegyző

