
Gönyű Község Önkormányzat

1/2011. (II.15.) 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,  továbbá  figyelembe  véve  a  pénzügyi  bizottság  írásos  véleményét  a  2011.  évi 
pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A rendelet hatálya

 (1)  A  rendelet  hatálya  a  képviselő-testületre,  annak  bizottságaira,  a  polgármesteri  hivatalra  és  az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §
A költségvetés címrendje

 (1)  Az  államháztartásról  szóló  törvény  67.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  alapján  az  önkormányzat 
költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat  irányítása alatt  álló önálló működő költségvetési  szervek, továbbá a polgármesteri 
hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. 

I. Polgármesteri Hivatal ( önállóan működő és gazdálkodó )

II. Széchenyi István Általános Iskola ( önállóan működő )

III. Kék Duna Óvoda ( önállóan működő )

IV. Szociális Alapszolgáltatási Intézmény ( önállóan működő )

V.  Gönyű  és  Nagyszentjános  Települések  Szennyvízcsatornázására  Önkormányzati  Társulás 
( önállóan működő )

3. §
A költségvetés bevételei és kiadásai

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

474.870 .E Ft Költségvetési bevétellel
                  476.537 E Ft Költségvetési kiadással

1.667 E Ft
( 1.667 E Ft

Költségvetési hiánnyal
működési )

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 bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza. 

(4)  A Képviselő-testület  a  2011.  évi  költségvetését  önállóan  működő  és  gazdálkodó  valamint  önállóan 
működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint a 
létszám előirányzatait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.



(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. 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  és  a 
felújítási kiadások célonkénti ütemezését az 5. számú melléklet szerint.

(2) A Polgármesteri  Hivatal  költségvetésének feladatonkénti  megoszlását  a rendelet  6. számú melléklete 
szerint.

(3)  A  több  éves  kihatással  járó  kötelezettségek  (feladatok)  előirányzatait  éves  bontásban  a  7.  számú 
melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés 
elfogadásakor állapítja meg.

(4) Az önkormányzatnak nincs nyújtott hitel-állománya és kölcsön-állománya. 

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerint.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. számú melléklet szerint.

(7)  Az EU-s  támogatással  megvalósuló  programokat  és  projekteket,  valamint  az  önkormányzaton  kívül 
megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint.

(8)  A költségvetési  évet  követő  2  év  várható  előirányzatait,  a  költségvetési  év  folyamatai és  áthúzódó 
hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a  11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja 
jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 
12. számú. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10)  A 3.§.  (2)  bekezdésében  megállapított  bevételek  és  kiadások címenkénti  megoszlását  a  képviselő-
testület a 13. számú melléklet szerint fogadja el. 

(11) Az önkormányzat a kiadások között 3.000 e Ft működési és 1.000 e Ft felhalmozási célú általános 
tartalékot állapít meg. 

(12) Az önkormányzatnak 30 millió Ft-os folyószámlahitel-keret áll rendelkezésére 2011.10.15-ig. 

(13) A köztisztviselők esetében a cafetéria-keret éves összege bruttó 200.000 Ft/fő/év. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §
(1) Az önkormányzati  szintű költségvetés  végrehajtásáért  a polgármester,  a könyvvezetéssel  kapcsolatos 
feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát éves 10 
millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre 
átruházza.  Egyéb  esetekben  a  képviselő-testület  a  kiadási  előirányzatok  közötti  átcsoportosítás  jogát 
fenntartja magának.

(3)  A  (2)  bekezdésben  foglalt  átcsoportosításról  a  polgármester  negyedévente  köteles  beszámolni,  a 
költségvetés  módosítására  egyidejűleg  javaslatot  tenni.  Az  átruházott  hatáskörű  előirányzat-módosítási 
jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.
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(4)  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. 

(5) Amennyiben év közben az Országgyűlés  előirányzatot  zárol  az  önkormányzatnál,  annak kihirdetését 
követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

6. §
(1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott 
kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzataiktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(3)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  költségvetési  szervek  a  többletbevételük  terhére  is  csak  a 
forrásképződés  mértékének,  illetve  ütemének  figyelembe  vételével  és  a  költségvetési  szerv  biztonságos 
működésének szem előtt tartásával vállalhatnak 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 és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében 
megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

7. §
(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  valamennyi  önállóan  működő  és 
gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett 
rendelkező  önállóan  működő  költségvetési  szerv  köteles  betartani.  Az  előirányzat  túllépés  fegyelmi 
felelősséget von maga után.

8. §

(1)  A működési  célú  általános  tartalék  és  a  felhalmozási  célú  általános  tartalék  terhére  a  polgármester 
jogosult felhasználást engedélyezni. A polgármester a döntéseiről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni 
köteles. 

(2) A céltartalék felhasználásáról a források figyelembevételével a Képviselő-testület dönt. 

(3)  Az  önkormányzati  gazdálkodás  során  év  közben  létrejött  költségvetési  többletet  az  önkormányzat 
pénzintézeti  lekötés  útján  hasznosítja.  A  hasznosítással  kapcsolatos  pénzügyi  művelet  lebonyolítását  a 
testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésekről a polgármester a következő testületi 
ülésen tájékoztatást ad. 

9. §

(1) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést 
kell  kötni,  melyben  a  kedvezményezett  adatain  túl  a  támogatás  célját,  a  felhasználás  leírását,  összegét, 
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folyósításának  módját  és  ütemezését,  a  támogatás  felhasználására  és  elszámolására  vonatkozó 
kötelezettségeit. 
(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, 
az  igénybe  vett  támogatást  a  mindenkori  érvényes  jegybanki  alapkamattal  növelt  összegben  kell 
visszafizetnie. 
(3) Kettőszáz-ezer forint támogatási összegnél magasabb támogatás esetén a kedvezményezettek nevét, a 
támogatás célját, összegét továbbá a megvalósítás helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján 
közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. 

(4)  A  nettó  ötmillió  forintot  elérő  vagy  azt  meghaladó  értékű  –  árubeszerzésre,  építési  beruházásra, 
szolgáltatás  megrendelésére,  vagyonértékesítésre,  vagyonhasznosításra,  vagyon  vagy vagyoni  értékű  jog 
átadására vagy koncesszióba adására vonatkozó szerződések megnevezését ( típusát ), tárgyát, a szerződést 
kötő felek nevét, a szerződés értékét valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés 
létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzététel módjára a (3) bekezdésben foglaltak az irányadók.

10. §
(1)  A  Képviselő-testület  a  Gönyű  és  Nagyszentjános  községek  szennyvízcsatornázására  alakult 
önkormányzati társulás költségvetését a társulás 1/2011.(II.3.) határozata szerint tudomásul veszi, melyet a 
14. számú melléklet tartalmaz. 

11. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A  jegyző  köteles  gondoskodni  valamennyi  önállóan  működő  költségvetési  szerv  tekintetében  a 
FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

12. §
Záró és vegyes rendelkezések

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

(2) A lakásfenntartási támogatás elbírálásánál figyelembe vehető elismert költség 450 Ft/m2.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló 1/2009.(II.12.) Ör. rendelet és az azt módosító 7/2009.(VI.11.), 8/2009.(VIII.27.), 15/2009.(X.12.), és 
a 2/2010.(II.11.) számú rendeletek. 

………………………….. Major Gábor 
jegyző Polgármester

Kihirdetve: 2011. február hó 15. napján

……………………. 
         jegyző 
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