
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 4/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről  

a módosításáról szóló 12/2011. (VIII.31.), 13/2011. (X.20.), 1/2012. (I.25.) és az 
6/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben. 

 
 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §. (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésben 
foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §. 
(13) bekezdésének a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró a Képviselő-testület 
Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.  

 
 I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak  képviselő-testületére, és szerveire 
terjed ki.  
 
(2)A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését,  a gazdálkodás szabályairól, 
kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.10.) CKÖ számú 
határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, 
elszámolási szempontból épül be.  
 
(3)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében  
minden támogatást nyújtó  e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden 
támogatásban részesülőre.    
 

2. Címrend 
 

2. § 
 
A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 13. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
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II. FEJEZET 
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 

2011. évi költségvetése 
 

3.§ 
 

 
(1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi  
 
   a) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát                          324 215 E Ft-ban 
   b) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát                          394 006 E Ft-ban 
   c) költségvetési hiányát                              69 791 E Ft-ban 
   d) a költségvetési hiány finanszírozására  
       szolgáló előző évek pénzmaradványát                              69 791 E Ft-ban 
       ebből: működési célú pénzmaradványt                             46 153 E Ft-ban 
                   felhalmozási célú pénzmaradványt                       23 638 E Ft-ban 
  e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 
       finanszírozási célú műveletek bevételeit                      0 E Ft-ban 
       ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit           0 E Ft-ban 
                          a felhalmozási célú műveletek bevételeit      0 E Ft-ban 
       finanszírozási célú műveletek kiadásait                          0 E Ft-ban 
       ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait            0 E Ft-ban 
                          a felhalmozási célú műveletek kiadásait       0 E Ft-ban 
f) költségvetésének bevételi főösszegét           394 006 E Ft-ban 
f) költségvetésének kiadási főösszegét           394 006 E Ft-ban 
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket 
és kiadásokat összesítve az 1.számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(3) A költségvetési hiány finanszírozására elsősorban az előző évek pénzmaradványa, 
másodsorban központi költségvetési támogatás, harmadsorban hitel használható fel. 
 
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit bevételi forrásonként és kiadásait 
kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
(6) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát, 
mérlegét  az 4-5.sz számú mellékletek szerint emeli a költségvetésbe. 
 
 
 

                                                 
1 Módosította a 6/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2012. április 20. napjától. 
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4. § 
 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásait 
feladatonkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint határozza meg. 

 
 

5. § 
 
A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését szakfeladatonkénti bontásban  a 7-
8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

6. § 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi  

a) általános tartalékát                  3 110 E. Ft-tal, 

b) működési céltartalékát                            0 E. Ft-tal, 

c) felhalmozási céltartalékát          3 600 E. Ft-tal, 

ca) felújítási céltartalékát       3 600 E Ft-tal, 

cb) beruházási céltartalékát                                 0 E. Ft-tal 

 hagyja jóvá. 
 
(2) A Képviselő-testület az 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános, valamint 
felhalmozási célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a 
tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást 
adni.  
 

7. § 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési 
szervenként, a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(2) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 15. számú mellékletben meghatározottak 
szerint hagyja jóvá. 
 

8. § 
 
 A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és 
összesítve a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

9. § 
 

A Képviselő-testület a  2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről 
készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet  szerint hagyja jóvá. 
 

10. § 
 
 Az önkormányzat által adott  közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást 12. számú 
melléklet  szerint hagyja jóvá. 
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11. § 
 

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását – lejárat és eszközök szerint – a 11. 
számú melléklet tartalmazza. 
 

12.§. 
 
 A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen 
projektekhez történő hozzájárulásokat a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

13.§ 
 
A z önkormányzat által alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2011. évi 
támogatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 

 
 

14. § 
 

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a 
hitelfelvétel. 
 
 (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla 
hitelkeret megállapodásnak  10 000 ezer Ft értékhatár alatti - a bankszámla-szerződésben 
rögzített 2011. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet 
indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú  éven belüli hitel 
felvételére. 
 
(3) A 10 000 ezer Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a 
Képviselő-testületet illetik meg. 
 

15. § 
 

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület  
államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján 
hasznosíthatja.   
 
(2) A költségvetési szerv az Áht. 87. § (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4) 
bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain 
felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű 
tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű 
előirányzat-módosítás után -   feladatai ellátására használhatja fel. 
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III. FEJEZET 
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
6. Általános végrehajtási szabályok  

 
16. § 

 
 A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás 
alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési 
szervként működő polgármesteri hivatal. 
 

17. § 
 
 (1) A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat 
határozata alapján módosítható. 
 
(2) A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a 
települési önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a 
helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó 
részletes szabályokat és eljárási rendet – az Ámr. 37. § (4) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat 
megállapodásban rögzíti. 
 
 

7. Előirányzatok megváltoztatása 
 

18. § 
  
(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.  
 
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy 
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület – az első 
negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a 
költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban 
meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek 
megfelelő módosításáról. 

 
19. § 

 
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatóak. 
 
(2) A Képviselő-testület 1. cím működési/fejlesztési előirányzat csoport kiemelt előirányzatai 
között 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a 
polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-
testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.  
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(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az 
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése 
körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.  
 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
 
 

8. Költségvetési szervek pénzmaradványa 
 

20. § 
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja 
jóvá.  
 
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető 
pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül 
különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. 

 
 

9. A támogatások odaítélésének, folyósításának és 
elszámolásának rendje 

 
 

21. § 
 

(1) A Képviselő-testület a  működési célú támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét 
másra át nem ruházza. 
 
(2)  A 17. számú mellékletben szereplő támogatások folyósítására támogatói megállapodás 
alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni: a támogatás összegét, célját, 
rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó 
ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem cél szerinti 
felhasználás esetén a következményt. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a Polgármestert a támogatói 
megállapodások aláírására. Felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot az elszámolások 
ellenőrzésére és a Képviselő-testület tájékoztatására a költségvetési zárszámadási rendelet 
megalkotásáig. 
 
(4) A támogatási kérelemminden év január 31 napjáig nyújtható be. 
 
 (5) A támogatás folyósítására a támogatási megállapodás aláírását követő 30 napon belül 
kerül sor.  
 
(6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik . 
(7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított 
számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás 
folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni. 
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(8) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan 
felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg. 
 
 

IV. FEJEZET 
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 

 
22. § 

 
 (1) A polgármesteri hivatal által tervezett jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi 
ösztönzés előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-a. 
 
(2)  A polgármesteri hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés 
előirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 
előirányzatának 2 %-át. 
 

23. § 
  
A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az 1 
cím Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás 
részeként azon belül 1 800 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató 
által megfizetendő  közterheket is magába foglalja. 
 

V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

24. §. 
  
(1) Ez rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jéntől kell 
alkalmazni. 
 
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett 
intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások 
arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek 
és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.  
 
Tengelic, 2011. február hó 15 nap. 
 
 
   Gáncs István                           Tolnai Lászlóné  
   polgármester                                                                              jegyző 
 
Záradék: kihirdetve 2011. február 18-án. 

 
                                                                           Tolnai Lászlóné 
                                                                     Jegyző 
 
 
 


