PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2011. ( II. 14.) rendelete a
nagyközség 2011. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzatok által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.
/2/ E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (II. 1.). számú határozatában
foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés rendje
2. §
/1/ Az államháztartásról szóló 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat
költségvetésének címrendjét a /2/ bekezdés szerint állapítja meg.
/2/ a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Parád Nagyközség
Polgármesteri Hivatala
b.) önállóan működő költségvetési szervek:
Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
c.) beruházások:, felújítások:
Szabadidőpark és játszótér kialakítás
Kövespataki árapasztó záportározó kivitelezése ÉMOP 3.2.1/C-09
IKTSZ pályázat / közösségi Ház tetőtere /
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése
Temetői búcsúztató tér kialakítása
Digitális tábla beszerzés TIOP-1.1.1-07/1-2008-0894
Projekt dokumentáció Parádfürdő
külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §

/1/ A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetését

-

-

/2/

594.771 eFt
594.711 eFt
Ezen belül:
felhalmozási célú bevétel:

bevétellel
kiadással állapítja meg.
207.678 eFt

felhalmozási célú kiadás:
Ebből:
- Fejlesztési kiadások
- Fejlesztési célú kölcsön
- Fejlesztési céltartalék

255.320 eFt
251.720 eFt
600 eFt
3.000 eFt

működési célú bevétel:
működési célú kiadás:
Ebből:
- személyi jellegű juttatások
- munkaadókat terh. járulékok
- dologi jellegű kiadások
- társadalom és szoc.pol.juttatások
- pénzeszköz átadás államházt. belülre
- pénzeszköz átadás államh. kivülre
- ellátottak juttatásai
- általános működési tartalék

351.148 eFt
339.451 eFt
161.788 eFt
38.161 eFt
93.676 eFt
27306 eFt
560 eFt
6.465 eFt
1.300 eFt
10.195 eFt

ÉRV-től szerződés szerinti bevétel
Pénzmaradvány

3.000 eFt
32.945 eFt

Az /1/ bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
további megoszlását a rendelet 1, 2./a számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzatot
megillető állami támogatások összegét az 1/a számú melléklet mutatja be.

/3/ A megállapított bevételek közül a saját bevételek bruttó díjtételi a következők:
- parkolási díjak
-- személygépkocsi
-- autóbusz

"
"

250
600

Ft/nap
Ft/nap

- bérlakások bérleti díja
-- komfort nélküli
-- komfortos
-- összkomfortos

116
178
290

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

- kiállítási belépők
-- felnőtt
-- diák, nyugdíjas

500
300

Ft/fő
Ft/fő

4. §
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A kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 210 e Ft, amelynek részletezését a
3./c. számú táblázat tartalmazza
5. §
Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként a 2.sz melléklet felhalmozási
kiadások című része tartalmazza.
6. §
/1/ A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
3/d mellékletben kerül bemutatásra, összege 41.265 e Ft. A köztisztviselők engedélyezett
létszáma: 8 fő
/2/ Az önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait részletesen a 3/a. és a 3/b.
melléklet mutatja be. Az intézmények engedélyezett létszám adatait az alapító okiratok
tartalmazzák
/3/ Az önkormányzat a kiadások között 10.195 eFt általános, működési (melyből 210 eFt a
kisebbségi önkormányzat tartaléka ), és 3.000 eFt céltartalékot állapít meg.
7. §
/1/ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét 2011. évre a
5. sz. melléklet, 2011/2012/2013 évekre az 4. sz. melléklet mutatja be. A 2011. évre
szóló előirányzat felhasználási tervet a 7/a számú melléklet tartalmazza.
/2/ A szakfeladatok engedélyezett létszámadatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.
/3/ A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 7/b. sz. melléklet szerint mutatjuk be.
/4/ Az önkormányzat az adózók részére közvetett támogatást nem biztosít.
/5/ Parád Nagyközség 2011. évi költségvetése az alábbi - európai uniós támogatással
megvalósuló projekthez biztosít önerőt.
- Kövespataki árapasztó záportározó kivitelezése
- Digitális tábla beszerzés
- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér / Közösségi Ház tetőtere /
- Szabadidőpark és játszótér kialakítás
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. §
/1/ A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a
jegyző felelős.
/2/

A Polgármesteri Hivatal látja el az önkormányzat által fenntartott intézmények, a
Kisebbségi Önkormányzat gazdasági, pénzügyi feladatait.

/3/ A Polgármesteri Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztárban
kezelt ellátmányból teljesítik.
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Az ellátmányok összeg
Polgármesteri Hivatal
500.000 Ft
Általános és Zeneiskola
100.000 Ft
Bendegúz Óvoda Gyermekj. és Családsegítő Sz.
5.000 Ft
Idősek Klubja
2.000 Ft
Cifra Istálló /váltópénz /
40.000 Ft
9. §
/1/

A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
jogát minden esetben fenntartja magának.
A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
- a rendszeres és eseti pénzbeni ellátások vonatkozásában az Szociális-egészségügyi
Bizottságra,
- a hivatal és az intézmények kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítását a
polgármesterre, illetve a részben önálló költségvetési intézmények vezetőire
ruházza át.

/2/ Az év közben engedélyezett központi támogatások, többletbevételek felhasználásáról, a
költségvetési rendelet egyidejű módosításáról a képviselőtestület a jegyző által történő
előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján szükség szerint dönt /legalább két
alkalommal/
/3/ A képviselő-testület az általános tartalék, terhére történő átcsoportosítás jogát 500 eFt
összeghatárig a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az esetenkénti felhasználás a 200
eFt-ot nem haladhatja meg.
/4/ A polgármester önálló kötelezettségvállalási joga felhalmozási, felújítási és közbeszerzési
ügylet során nettó 1.000.000 Ft összegben nyer meghatározást.
/5/ A polgármester kötelezettségvállalási jogát nettó 5.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi
Bizottság elnökének egyetértésével gyakorolhatja.
Ezen összeghatár felett minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása
szükséges.
10. §
/1/ A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására
csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
/2/ A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi részben önálló
költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után.
/3/

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények zavartalan
működése érdekében a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi /
likvid / hitelt vegyen fel éven belüli visszafizetéssel.
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/4/ Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek pénzpiacon történő elhelyezéséről 10.000.000
Ft értékhatárig a polgármester, e fölött a képviselő-testület dönt.
11. §
A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények dolgozói részére
fizetési előleg felvételi lehetőséget biztosít.
a/ A fizetési előleg felső határa az 1995. évi CXVII. Tv 72. § /4/ bek. g, pont
értelmében az érvényes minimálbér ötszöröse.
b/ A fizetési előleg visszafizetésének határideje maximum 6 hónap.
c/ Fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal vehet igénybe.
d/ A fizetési előleg felvételét az intézményvezető engedélyezi.
12. §
/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától
kell alkalmazni, kivéve .

Parád, 2011. február 14.

Mudriczki József sk.
polgármester

Varró Gyula sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2011. február 14-én.
Varró Gyula sk.
jegyző
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