Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2011. (II. 25.) rendelete
a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
alkalmazva a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXXIX.
törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 30.) Korm.
rendelet rendelkezéseit, a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésről a
következőket rendeli el:
1.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
- bevételi főösszegét:
402.041 ezer forintban
- kiadási főösszegét:
484.122 ezer forintban
- működési hiányát:
82.081 ezer forintban
állapítja meg.
2.§ Olaszliszka-Vámosújfalu Községek Körjegyzősége a 2. számú melléklet szerint, a
Kerekerdő Óvoda a 3. számú melléklet szerint, a Hegyalja Általános Iskola a 4. számú
melléklet szerint, az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény az 5. számú melléklet
szerint, mint költségvetési szervek külön-külön egy-egy önálló címet alkotnak.
3.§ (1) Az 1. §-ban megállapított az önkormányzat és a költségvetési szervek
bevételeit forrásonként tartalmazó bevételeinek és kiadásainak, finanszírozási célú
műveleteket magában foglaló mérlegszerű részletezését ezen rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az intézmény nélküli szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 6. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatait célonként a 7. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként e rendelet 8.
számú melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és kiadásai előirányzatait, szakfeladatonként a 9. számú
melléklete tartalmazza.
(6) Az intézményekre lebontott engedélyezett létszámkeretet a 10. számú melléklet
tartalmazza.
(7) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó
kötelezettségeinek célok szerinti, évenkénti bontását a 11. számú melléklet
tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(9) Olaszliszka Cigány Kisebbségi Önkormányzatának költségvetését kiadási és
bevételi előirányzatonként részletezve, felújítási kiadások előirányzatait célonként,
felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként, előirányzat felhasználási
ütemtervét bemutatva a 13. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 14. számú
melléklete tartalmazza.
(11) A céljellegű támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 15. számú melléklete
tartalmazza.

(12) A normatív állami hozzájárulásokat a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat és kedvezményeket a 17.
számú melléklet tartalmazza.
(14) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait és
hozzájárulásait a 18. számú melléket tartalmazza.
(15) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról szóló táblázatot a 19. számú
melléklet tartalmazza.
(16) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 20. számú melléklet
tartalmazza.
4.§ (1) A kimutatott 82.081 e Ft hiány fedezetének megteremtése érdekében a
képviselőtestület az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a.) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása
iránti igény benyújtását 82.081 e Ft várható mértékben a 2010. évi CLXIX. törvény 6.
számú mellékletében foglaltak szerint, mely igénybenyújtásról a körjegyző
gondoskodik.
b.) működési célú hitel felvételét 15.000. eFt mértékben a számlavezető pénzintézettől
a likviditási helyzet biztosítása érdekében.
c.) felhalmozási célú hitel felvételét 4.600. eFt mértékben, vagy ingatlanértékesítést
4.600 eFt mértékben.
d.) intézkedést kezdeményez az Olaszliszkai Óvoda és Iskolafenntartó Társulásnál a
kiadás csökkentése érdekében a Kerekerdő Óvoda intézménynél 2.500 eFt mértékű,
kiadáscsökkentéssel járó átszervezésre vonatkozó döntés 2011. év május 31-ig történő
meghozatala érdekében.
e.) intézkedést kezdeményez az Olaszliszkai Óvoda és Iskolafenntartó Társulásnál a
kiadás csökkentése érdekében a Hegyalja Általános Iskola intézménynél 4.680 eFt
mértékű kiadáscsökkentéssel járó átszervezésre vonatkozó döntés 2011. év május 31ig történő meghozatala érdekében.
(2) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről és kezesség vállalásáról a
képviselőtestület dönt.
5.§ Az előírt költségvetési létszámkeretet és kiadási előirányzatokat a költségvetési
szervek nem léphetik túl. A létszámkeret és a kiadási előirányzat túllépése fegyelmi
felelősségre vonást von maga után.
6.§ A képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által
fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves
eredeti előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá
szorítani.
7.§ A rendelet mellékletei szerint meghatározott költségvetési előirányzatok évközi
megváltoztatásának jogát a képviselőtestület saját hatáskörében tartja.
8.§ Az önkormányzat teljes költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.
9.§ (1) A költségvetési előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak csak az
előirányzatok belső rovatai között végezhetnek átcsoportosítást.
(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak csak a bevételek beszedéséről
kötelesek folyamatosan gondoskodni és a lehetséges takarékossági intézkedést
megtenni.

10.§ (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
pénzügyi egyensúlyának megőrzése érdekében – napi operatív intézkedéssel – a
szakfeladatok kiadásait a likviditási helyzet függvényében ütemezze.
(2) Ennek keretében jogosult egyes kiadási előirányzatokon belül a kifizetések
átmeneti felfüggesztésére is.
11.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályban, a pénzügyi bevételi és kiadási
előirányzatok, 2011. január 1-től, visszamenőlegesen érvényesek.

