
Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete 

Öttömös Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 

 

Egységes szerkezetben a 8/2011. (VIII.23.) és a 2/2012. (V.02.) önkormányzati  rendeletek  

módosításaival. 
 

Öttömös 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 következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a Polgármesteri Hivatalra és annak 

külön szakfeladataira. 

 

2. § A helyi önkormányzat költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal. 

 

3. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a 

alapján a címrendet az alábbiakban határozza meg. 

 

Cím 
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1 Öttömös Község 

Polgármesteri Hivatala 
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Önkormányzatok és többcélú kistérségi  

társulások igazgatási tevékenysége 

Kiemelt állami és önkormányzati  

rendezvények 

Nemzeti ünnepek programjai 

Civil szervezetek működési támogatása 

Civil szervezetek program- és egyéb  

támogatása 

Növénytermesztési szolgáltatás  

Zöldterület-kezelés 

Munkahelyi étkeztetés 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,  

fenntartása 

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz  

kapcsolódó tevékenységek 

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz  

kapcsolódó tevékenységek 

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet 

elhárítása 

Város-, községgazdálkodási m.n.s.  

szolgáltatások   

Köztemető-fenntartás és működtetés 

Közvilágítás  

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
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társulások elszámolásai 

Központi költségvetési befizetések 

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi  

kapcsolatai 

Háziorvosi alapellátás 

Háziorvosi ügyeleti ellátás 

Fogorvosi alapellátás 

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

Ifjúság-egészségügyi gondozás 

Település-egészségügyi feladatok 

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

Közcélú foglalkoztatás 

Közhasznú foglalkoztatás  

Közmunka 

Rendszeres szociális segély 

Időskorúak járadéka 

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

Ápolási díj alanyi jogon 

Ápolási díj méltányossági alapon 

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

Óvodáztatási támogatás 

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

Átmeneti segély 

Temetési segély 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

Adósságkezelési szolgáltatás 

Közgyógyellátás 

Köztemetés 

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

Közművelődési intézmények, közösségi  

színterek működtetése 

Könyvtári állomány gyarapítása,  

nyilvántartása 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése,  

védelme 

Könyvtári szolgáltatások 

Versenysport-tevékenység és támogatása 

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

 

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 

 

4. § (1)
1
 A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre költségvetésének 

 

a) bevételi főösszegét 179 575 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 204 669 e Ft-ban 

c) hiányát 24 874 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2)
2
 A képviselő-testület 

                                                 
1
 Módosította a 2/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet Hatályos 2012. május 2. 

2
 Módosította a 2/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet Hatályos 2012. május 2. 



 

a) a működési célú bevételeket 201 932 e Ft-ban 

a bevételeken belül   

aa) likviditási célú hitel felvétele 24 874 e Ft-ban 

b) a működési célú kiadásokat 203 241 e Ft-ban 

a kiadásokon belül:  

ba) a személyi juttatások 35 196 e Ft-ban 

bb) a munkaadót terhelő járulékok 13 582 e Ft-ban 

bc) a dologi kiadások 40 190 e Ft-ban 

bd) a pénzeszköz átadások 102 029 e Ft-ban 

  

c) a felhalmozási célú bevételeket 2 737 e Ft-ban 

a bevételeken belül:  

ca) magánszemélyek kommunális adója  2 737 e Ft-ban 

d) a felhalmozási célú kiadásokat 1 4 28 e Ft-ban 

a kiadásokon belül:  

da) támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 000 e Ft-ban 

db) beruházási kiadások 428 e Ft-ban 

 

állapítja meg.
3
 

 

5. § A 4. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. 

melléklet tartalmazza. 

 

6. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú előirányzatának mérlegszerű 

bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. 

 

7. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait címenként, feladatonként a 3. melléklet 

tartalmazza.  

 

8. § Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. melléklet alapján hagyja 

jóvá.  

 

9. § A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza. 

 

10. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a  

6. melléklet tartalmazza. 

 

 

A működési forráshiány finanszírozásának módja 

 

11. § (1) A Képviselő-testület a 28 594 e Ft működési forráshiány fedezetére működési célú 

rövid lejáratú hitel felvételét tervezi. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 

 

(2) A működési forráshiány csökkentése érdekében igénylést nyújt be a Magyar Köztársaság 

2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja 

alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására. 

 

12. § A 2011. évi ÖNHIKI igénylés elbírálásig az alábbi előirányzatok felhasználását zárolja 

az önkormányzat:  

a) szakfolyóiratok, szaklapok, szakkönyvek, szakmai anyagok beszerzését,  

b) az önkormányzat képviselő-testülete az első félévi beszámoló adatok ismeretében 

felülvizsgálja az intézményi létszám és személyi juttatások helyzetét az 

                                                 
3
 Módosította a 8/2011. (VIII.23.) Kt. rendelet  Hatályos 2011. augusztus 23-tól 



esetlegesen szükségessé váló létszámcsökkentés és a takarékossági intézkedések 

végrehajtása érdekében, 

c) az üzemeltetési, karbantartási feladatok közül a halasztható feladatokat. 

 

Költségvetési létszámkeret 

 

13. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési létszám előirányzatot 25 főben határozza 

meg az alábbiak szerint: 

 

a) A költségvetési szerv teljes munkaidőben 

foglalkoztatottainak létszáma 

14 fő 

Ebből:  

aa) Köztisztviselők  6 fő 

ab) Munka Törvénykönyve alapján 1 fő 

ac) Közalkalmazottak 7 fő 

 

b) A költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztatottainak 

létszáma 

1 fő 

Ebből:    

ba) Munka Törvénykönyve alapján 0,5 fő 

bb) Közalkalmazottak 0,5 fő 

 

c) Közfoglalkoztatási létszám keret 10 fő 

 

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

14. § Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások 

teljesítését) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás 

működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, valamint a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 5/2007. (III.30.) rendelet, valamint a 

jelen Képviselő-testületi rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat 

hivatala útján. 

 

15. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 

módosítása. 

 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamelyik költségvetési fejezet, állami 

elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester 

köteles a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni. 

 

(3) A Képviselő-testület negyedévente dönt a költségvetési rendelet pótelőirányzatok szerinti 

módosításáról.  

 

16. § A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási 

javaslatát, ha  

a) a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz, 

b) az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása 

jogcímen igényelt pénzösszeg az igénybejelentés alapján nem fedezi a költségvetési 

rendeletben szereplő működési forráshiány összegét. 

 

17. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 

292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével módosíthatja a kiemelt 

előirányzatokon belüli részelőirányzatait. 

 

(2) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosítási jog az önkormányzat Képviselő-

testületét illet meg. 

 



Záró rendelkezések 

 

18. § E rendelet 2011. február 21-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 01. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

Bata Ferenc Gárgyán István 

polgármester jegyző 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve: 2011. február 18. 

 

 

 

 

 

 Gárgyán István 

 jegyző 

 


