
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2011. (III. 22.)  

önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat 
– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 
államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság 
véleményének kikérésével  a következőket rendeli el:  

 
1. §  (1) Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: 
Képviselő-testület)  az önkormányzat  
 
 a) bevételi főösszegét       1 053 349  ezer forintban, 
 b) kiadási főösszegét        1 077 349  ezer forintban, 
 c) hiányát                               24 000  ezer forintban  
  
állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a 
hiány külső finanszírozás módjaként önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok támogatására pályázat benyújtását rendeli el, illetve szükség esetén hitel 
felvételére kerül sor.  

(3) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a munkabér- és folyószámlahitelek 
felvételével kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a pénzintézettel megkötött hitelkeret-
szerződésben megjelölt hitel összegének erejéig.  

2. § A Képviselő-testület az alábbi címrendet alkotja: 

1. Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca 
2. Polgármesteri Hivatal 
2.1. Út, autópálya építő 
2.2. Egyéb étkeztetés 
2.3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
2.4. Helyi kisebbség 
2.5. Város-és községgazdálkodási tevékenység 
2.6. Víztermelés-kezelés, ellátás 
2.8. Közvilágítás 
2.9. Foglalkozás egészségügyi alapellátás 
2.10. Család-és nővédelmi ellátás 
2.11.  Állategészségügyi alapellátás 
2.12. Máshová nem sorolt egyéb szórakoztató tevékenység 
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3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési 
szervek bevételeit forrásonként az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 
  
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési 
szervek kiadásait az 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 
  
5.§ A képviselő-testület a fejlesztési, beruházási előirányzatokat a 11. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
6. § A képviselő-testület a községgazdálkodás működési, fenntartási kiadási előirányzatait a 3. 
melléklet szerint hagyja jóvá.  

7.§ A képviselő-testület az átadott pénzeszközöket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

8.§ A képviselő-testület a segélyeket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.  

9.§ A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését feladatonként, ezen belül  
 a) az általános és 
 b) a céltartalékot  
a 6.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 
 
10. § A Képviselő-testület a konyha kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
11. § A Képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
12. § A Képviselő-testület a védőnői szolgálat kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
13.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve 
a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
14.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti 
bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint állapítja meg. 
  
15.§ A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási 
előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is 
figyelembe véve - a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 
  
16.§ A Cigány  kisebbségi önkormányzat költségvetését a 10. melléklet tartalmazza. 
  
17.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről 
készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet szerint állapítja meg. 
  
18.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen 
projektekhez történő hozzájárulásokat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 

19.§ A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között 
átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.  
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20. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben 
meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38 650 Ft. 
 
21. § A Képviselő-testület a hozzá tartozó intézményekben dolgozók részére nem biztosít 
étkezési hozzájárulást. 
 
22. § A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.  

23.§ A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben 
kimutatott eszközöket és forrásokat minden évben leltárral kell alátámasztani. 
Önkormányzatunk az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról 
folyamatosan részletező nyilvántartást készít mennyiségben és értékben. A leltározást 2 éves 
periódusban oly módon kell végrehajtani, hogy egyik évben tételes leltározást kell elvégezni, 
másik évben pedig a tételes leltározást helyettesíti a részletező nyilvántartások alapján 
készített összesítő kimutatást 

24.§  Ez a rendelet 2011. március  22-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől 
kell alkalmazni. 
  
 
Lukácsi Attila                                                                                         Kovács Miklósné 
 polgármester                                                                                                  jegyző 
 
 
 
A rendeletet 2011. március 22-én kihirdettem: 
 
 
                
 
 
Kovács Miklósné 
        jegyző 
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