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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
tv. (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése és 71. §-a, a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv., a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 249/2009. (XII.19.) Kormány
rendelet (a továbbiakban: Ámr.), továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (3) és (11) bekezdésében meghatározottak, valamint a Mányi Német
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének és Mányi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Képviselő-testületének az Ámr. által meghatározottaknak
megfelelően megadott véleménye alapján a 2011. évi költségvetésről a következőket
rendeli el.
I. Fejezet
1. A rendelet hatálya
1. §
E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok
vonatkozásában a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II.14.) számú határozatában, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1/2011. (II.11.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni
(9. melléklet)

II. Fejezet
Mány Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése
2. A költségvetés címrendje
2. § A Képviselő-testület a címrendet a 14/A. és 14/B. melléklet szerint
állapítja meg.
3. A költségvetés fő számai
3. § A Képviselő-testülete Mány Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
c) hiányát/tartalékát
összegben állapítja meg.

288.550 eFt,
288.550 eFt,
+1.983 eFt

-24. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.
melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek közötti
megoszlást a 6. melléklet szerint határozza meg.
6. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és
működési bevételeket - intézményenként (címenként) - az 1. melléklet megfelelő
sorai tartalmazzák.
7. § (1) A tervezett feladatok megvalósítása érdekében az elfogadott kiadási
előirányzat alapján a Képviselő-testület 5.000 eFt feltöltődő működési hitel
rendelkezésre állását határozza el.
(2) A rendelkezésre álló hitelt a Képviselő-testület betervezi és jóváhagyja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt a lehető legrövidebb időn belül - lehetőség
szerint havonta - újból feltölti.
8. § (1) A 2008-ban, útfelújításra felvett, fejlesztési hitel tőke és kamat-törlesztő
részletei az érvényes hitelszerződés alapján kerülnek tervezésre és végrehajtásra.
(2) A 2010-ben felvett működési hitel tőke és kamat-törlesztő részletei az
érvényes hitelszerződés alapján kerülnek tervezésre és végrehajtásra.
5. Az önkormányzat kiadásai
9. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt
irányzatonkénti megbontását a 1. melléklet szerint állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási
célú kiadások az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő
költségvetési szervek közötti megoszlását a 1. és 6. melléklet szerinti összegben
állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat
célonként, a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § (1) A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a
10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból
megvalósuló programokat a 13. számú melléklet szerint mutatja be.
13. § A 2011-2013. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati
szinten - az 4. melléklet tartalmazza.
6. Általános és céltartalék
14. § A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát
1.983 eFt összegben határozza meg.

-37. Létszámkeret
15. § A Képviselő-testület a Mány Község Önkormányzata 2011. évi
létszámkeretét intézményenként (címenként) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
III. Fejezet
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
16. § (1) Az intézmények saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok között –
átcsoportosítást nem hajthatnak végre, és azokat nem léphetik túl. A kiemelt
költségvetési előirányzatok túllépése esetén az érintett intézmény vezetője köteles
igazolni a túllépés szükségszerűségét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendelhet ki az irányítása alá
tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya eléri az Áht.
100/D. §-a szerinti időt és mértéket.
(3) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények a feladat
meghatározása nélkül, önkormányzaton kívülről átvett pénzeszközök terhére – a
Pénzügyi Bizottság előzetes jóváhagyásával – a rendeletben nem szereplő beruházási
és felújítási feladatokat elvégezhessék.
(4) A Képviselő-testület az évközben jelentkező költségvetési kiadási
pótelőirányzat igények kérelmeit csak abban az estben fogadja el, ha a beterjesztő
egyidejűleg annak forrását is biztosítani tudja.
(5) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett
valamennyi beszerzésre irányuló éves előirányzat felhasználását a finanszírozási terv
alapján engedélyezi (9. melléklet).
(6) Az intézmények pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre
tervezhető készpénzes kiadásokra előzetes kötelezettségvállalási bizonylatot kell
kitölteni. A váratlan kiadásokra a készpénzellátmány 30.000 Ft lesz. Az intézmények
az általuk teljesített kiadások bizonylataival kötelesek elszámolni.
9. Egyéb végrehajtási szabályok
17. § (1) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2011.
évben 5.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az 1.000 Ft alatti kintlévőségek egy összegben leírhatóak 2011. január 1jétől.
18. § Az önkormányzat saját bevételeinek éves módosított előirányzatát
meghaladó (pénzügyileg rendezett) többletét az általános tartalékba kell helyezni.
19. § A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra
kötelezettséget vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat
alapján lehet.

-410. A tisztségviselők javadalmazása
20. § (1) A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg:
a) Képviselő
b) Alpolgármester
c) Bizottsági elnök
d) Külső bizottsági tag

50 000 Ft,
50 000 Ft,
50 000 Ft,
10 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármester járandóságait az alábbiak szerint
állapítja meg 2011. március 1-jétől:
a) Illetmény:
430.000 Ft / hó,
b) Költségtérítés (alapilletmény 15%-a) 64.000 Ft / hó.
(3) A Képviselő-testület a polgármester cafeteria juttatásának éves bruttó
keretösszegét az alapilletmény ötszörösében, 200.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Jegyző járandóságait az alábbiak szerint állapítja
meg 2011. március 1-jétől:
a) Alapilletmény:
b) Költségtérítés:

325.000 Ft/hó,
0 Ft / hó.

11. A köztisztviselők javadalmazása
21. § (1) A Képviselő-testület által 2000. évben meghatározott helyi
illetményalap 40.000,- Ft.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői és közalkalmazotti cafeteriajuttatások éves keretösszegét az elemi költségvetésben betervezett személyi
juttatások alapján hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
22. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
23. § Rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy a 24. §-t 2011. március 1-től kell alkalmazni.
24. § A szociális ellátásokról szóló 1/2009. (I.28.) önkormányzati rendelet 14.
melléklete az alábbiak szerint módosul:
„14. melléklet a szociális ellátásokról szóló 1/2009. (I.28.) önkormányzati rendelethez
a) Általános Iskolai étkezési térítési díj:
aa) a gyermekek térítési díja: 360,-Ft,

-5ab) az intézményi dolgozók térítési díja: 668,-Ft,
ac) a külsős étkezők térítési díja: 890,-Ft,
ad) a 70 év felettiek, és a 13. §-ban felsoroltak térítési díja: 668,-Ft
b) Napközi otthonos óvodai térítési díj:
ba) az óvodás gyermekek térítési díja: 360,-Ft,
bb) az intézményi dolgozók térítési díja: 643,-Ft,
bc) a külsős étkezők térítési díja: 900,-Ft,
bd) a 70 év felettiek, és a 13. §-ban felsoroltak térítési díja: 643,-Ft.”
25. § Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben az éves
elemi költségvetés elkészítésével tesz eleget a megvalósítási terv készítési
kötelezettségének.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

Dr. Majoros Ildikó
jegyző

