
Kács Község Önkormányzat 
6/2011.(II.22.)számú  
R E N D E L E T E    

 
az Önkormányzat 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.§ A rendelet hatálya Kács Község Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület 

hivatalára (polgármesteri hivatal) terjed ki. 
 

 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
2.§  A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
 

a.) bevételi főösszegét  
- a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül -         54 332  EFt-ban 
b.) kiadási főösszegét                                                                      61 332 EFt-ban 
c.) hiányát                                                                                       10 000  EFt-ban 
  
állapítja meg.  
 

3.§  A 2.§ a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az Önkormányzat 
2011-ben 10 EFt hitelfelvételből származó bevétellel számol, a 8.§.(3) bekezdésében 
megfogalmazottak figyelembevételével. 
 

4.§  A 2.§ b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül az Önkormányzatot 
2011-ben  3 EFt hiteltörlesztési kiadás terheli.                    
 

5.§ (1) A 2.§ a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg  költségvetési címek 
és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 2, 4, 5, 6,  számú 
melléklete tartalmazza. 
 
(2) A 2.§ b.) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek 
és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 3, 7, 8, 9  számú 
melléklete tartalmazza. 
 

6.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásit 8. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
 

 



7.§  (1) A 2.§ c.) pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a 
Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül 
hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása iránti 
igénybejelentést.   
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény 
kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a polgármester köteles 
gondoskodni.   
 
(3) A 2.§ c.) pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében 
működési célú hitelfelvételről a Képviselő-testület az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe 
került önkormányzatok pályázatának elbírálását követően, az önkormányzat tényleges 
bevételeinek és kiadásainak alakulását figyelembe véve dönt. 
 

 8.§ A Képviselő-testület a létszámkeretet a rendelet 13. számú  melléklet szerint határozza 
meg.  

 
9.§ Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

előirányzatokat 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

10.§ (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti 
átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az 
éves költségvetési kiemelt előirányzatok átcsoportosítása, illetve módosítása során az 
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97.§, 100.§, 100./A., a 10/B.§-a, 
valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 
62., 90.§-ban foglalt előírásokat alkalmazni kell.  

 
         (2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű 

módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.  
 
11.§ A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt 

szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a képviselő-testület negyedévente, 
de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeletei 
szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, 
december 31-i hatállyal dönt, és költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.  

  
12.§ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi          
XXIII. törvény 49/F §. (1)-(8) bekezdése, valamint a köztisztviselők cafetéria-juttatásának 
részletes szabályiról szóló 305/2009.(XII.23.) Korm. rendelet alapján jogosultak cafetéria-
juttatásra.  A cafetéria-juttatás éves összege 2011. költségvetési évben nem haladhatja meg a 
nettó 12.900 Ft/hó összeget.  

 
. 

13.§ A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarítások 
felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.  



 
14.§ A Képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapját a Költségvetési törvényben meghatározott mértékben, (38.650 
forintban) határozza meg.  

 
 
 

Záró rendelkezés 
 
15.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell  
         alkalmazni. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Ostorházi István sk                                                     Kocsis Józsefné sk 
polgármester                                                                  jegyző  

 
 
 
 
 


