MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Mihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. §(1) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Mihályfa Község Önkormányzatára, valamint önkormányzat
költségvetési szervére.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv: Mihályfa és Kisvásárhely községek Körjegyzősége
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön címet alkot.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4)
bekezdés szerint külön címet alkotnak.
(4) Az önkormányzat költségvetése címekre, alcímekre és kiemelt előirányzatokra tagozódik.
Címet alkotnak a szabályozási szempontból összetartozó előirányzatok. Az önkormányzat
címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai
3. § (1)
a) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összegét - finanszírozási célú műveletek és előző
évi pénzmaradványa nélkül – 79797 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat a működési
kiadásainak összegét 77452 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül a személyi juttatások összegét
33407 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok összegét 8899 e Ft-ban, a dologi és egyéb
folyó kiadások összegét 20056 e Ft-ban, az egyéb működési kiadások összegét 1435 e Ft-ban, az
ellátottak pénzbeli juttatásait 8555 e Ft-ban, működési hitel visszafizetését 5100 e Ft-ban. Az
önkormányzat a felhalmozási kiadásainak összegét 2145 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül a
beruházási kiadások összegét 445 e Ft-ban, a felújítási kiadások összegét 1000 e Ft-ban, az
egyéb felhalmozási kiadások összegét 700 e Ft-ban állapítja meg.
Az önkormányzat a támogatási kölcsönök kiadásainak összegét 200 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a működési célú kölcsönök összege 0 e Ft, a felhalmozási célú kölcsönök összege 200 e
Ft.
b) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összegét - finanszírozási célú műveletek és
előző pénzmaradványa nélkül – 67659 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat a működési
bevételeinek összegét 65304 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeinek összegét 2270 e Ft-ban
állapítja meg. A támogatási kölcsönök tárgyévi bevételeinek összege 85 e Ft, melyből a
működési célú bevétel 0 e Ft, felhalmozási célú bevétel 85 e Ft.
c) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként, a költségvetési
összege 12094 e Ft.

hiány

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványnak
igénybevétele 44 e Ft, melyből a működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 44 e
Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 0 e Ft.
e) A költségvetési hiány és a finanszírozási kiadások külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege 12094 e Ft, melyből a működési célú
finanszírozási bevételek összege 12094 e Ft, a felhalmozási célú finanszírozási bevételek
összege 0 e Ft.
(2) Az önkormányzat a feladatok ellátáshoz szükséges likviditás folyamatos biztosításához és a
hiány finanszírozásához 5.000.000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi.
(3) Az önkormányzat a 1350 e Ft magánszemélyek kommunális adója adóbevételt felhalmozási
feladatokra hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt
előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat a 2011. évi kiadásait és bevételeit elkülönítve, és együttesen
mérlegszerűen a 4. számú melléklet szerint mutatja be.
(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 5. számú melléklet alapján
hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2. §-ban bekezdésben meghatározott címek felújítási és felhalmozási
kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(6) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 7. számú mellékelt
tartalmazza.
Tartalékok
4. § Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
Költségvetési létszámkeret
5. § (1) Az önkormányzat a Mihályfa és Kisvásárhely Községek Körjegyzőségénél,
Önkormányzatnál a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a 8/a. számú melléklet szerint
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a 8/b. számú melléklet
szerint állapítja meg.
Előirányzat felhasználási terv
6. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet szerint állapítja
meg.
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Több éves kihatással járó feladatok
7. § Az önkormányzat a több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait éves bontással
10. számú melléklet szerint fogadja el.
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket figyelembe véve együttesen, egyensúlyban bemutató tájékoztatót a 11. számú melléklet tartalmazza.
Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt
9. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt jelenleg nincs az
Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
10. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
11. § A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatását, a
támogatott szervek szerinti részletezést a 12. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a Polgármester a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait Mihályfa és Kisvásárhely községek Körjegyzősége
látja el.
13. § Önkormányzati biztosít kell kirendelni, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozás
állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át és a tartozást harminc nap alatt
nem képes 30 nap alá szorítani.
14. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(2) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok)
felhasználásáról, a körjegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján,
– az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év
március 31-ig - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak
kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési
rendelet módosítását.
15. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott
bevételi és kiadási előirányzatai felett a szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a
forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv
biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
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(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a többletbevétele terhére, a
felhalmozási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a képviselőtestület jóváhagyását követően.
16. § (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 az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
17. § (1) A 2011. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség
nem vállalható.
(2) A többletkiadások felmerülésekor a Képviselő-testületnek, illetve a Körjegyzőségnek
vizsgálnia kell a kiadás többletfedezete meglétét.
(3) Az ellenjegyző csak a (2) bekezdésben előírtak megléte esetén adhatja a többletkiadásra
ellenjegyzését.
(4) A betervezett működési, felújítási és fejlesztési kiadásoknál - szerződéskötés, illetve
kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalásra jogosult aláírását megelőzően ki kell kérni az
ellenjegyző beleegyező aláírását.
(5) Az ellenjegyző csak akkor írhatja alá a kötelezettségvállalást, ha a kiadásnak előirányzata
van, és a fedezete is rendelkezésre áll.
18. § (1) A Képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2010. évben felvett, valamint 2011.
évben felveendő hitelek és azok kamatai visszafizetésére. A szükséges hitelek fedezetéül az
Önkormányzat elsősorban bankszámláit ezt követően forgalomképes vagyonát jelöli meg
biztosítékul.
(2) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(3) Az önkormányzat működési célú bevételei nem fedezik a működési célú kiadásokat, ezért az
önkormányzat önhibáján kívül forráshiányos helyzetbe került. Az önkormányzat önállósága és
működőképessége megőrzése érdekében feladatainak ellátáshoz az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok kiegészítő támogatására igényt nyújt be. A
támogatási igény elbírálásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
(4) A támogatási igény elutasítása vagy részbeni teljesítése esetén az önkormányzat a
gazdálkodása során az év közben keletkezett hiány finanszírozási módjaként a hitelfelvételt folyószámlahitelt - határozza meg.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditási gondok elkerülése
érdekében átmenetileg fejlesztési forrást használjon fel működési célokra. A működési források
realizálásakor a felhasznált fejlesztési forrást vissza kell pótolni.
(6) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Állam, illetve a
számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati
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pénzeszközöket rövid lejáratú bankműveletekbe fektesse nyereség céljából. A Polgármester a
megtett intézkedésről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a körjegyzőt e rendelet és a
kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Mihályfa Község Önkormányzata
2011. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) Mihályfa és Kisvásárhely Községek Körjegyzősége felhatalmazást kap a számviteli, illetve a
központi előírások alapján a megfelelő költségvetési és beszámoló tájékoztatók elkészítésére, és
leadására.
(3) A Polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben
tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés fél- és háromnegyed éves teljesüléséről,
valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.
Záró rendelkezések
20. § (1) Hatályát veszti a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (III. 5.) önkormányzati
rendelet, és az azt módosító 5/2009 (VI. 6.), a 9/2009 (IX. 14.), a 11/2009. (XI. 25.)
önkormányzati rendelet.
(2) Ez a rendelet 2011. március 10-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2011. évi
költségvetés végrehajtása során 2011. január 1. napjától alkalmazni kell.

Mihályfa, 2011. március 9.

Sélley Géza
polgármester

Kiss Sándor
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. március 10-én az Körjegyzőség hirdetőtábláján.

Mihályfa, 2011. március 10.

Kiss Sándor
körjegyző
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