
Magyarpolány Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről  
 
Magyarpolány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§. (2) 
bekezdésében biztosított feladatkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65.§. valamint az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 16.§. 
(1) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja 

 
A rendelet hatálya 

 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed Magyarpolány Község Önkormányzatára, a Német Kisebbségi 
Önkormányzatra, az önkormányzat  önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó 
Körjegyzőségre. 

2.§ 
  
(1) Magyarpolány község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézménye:Magyarpolány 
és Kislőd Községek Körjegyzősége, (Kislőd Község Önkormányzatával közös fenntartásban), 

(2) Magyarpolány község Önkormányzata önállóan működő intézménye: Magyarpolányi Alapfokú 
Művészeti Iskola. 
 
(3)Magyarpolány Község Önkormányzatának címjegyzékét az 1.  melléklet tartalmazza. Az önállóan 
működő és gazdálkodó intézmény címet, az önállóan működő intézmények külön alcímet alkot. 

3.§ 
 
A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése beépül Magyarpolány Község Önkormányzat 
költségvetésébe. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

4.§ 

 (1) Az önkormányzat, annak intézményei valamint a körjegyzőség együttes 2011. évi 
költségvetésének 

a) bevételi főösszegét  244.137 ezer forintban 
b) kiadási főösszegét    244.137 ezer forintban 
határozza meg. 
 

(2) Kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

  A B C E Összesen 
1. Megnevezés Önkormányzat Magyarpolányi 

Alapfokú 
Művészetoktatási 

Intézmény 

Magyarpolány és 
Kislőd 

Körjegyzősége 

  
2. Személyi jellegű kiadások            11 807                   24 139                     17 743        53 689     
3. Munkaadót terhelő 

kiadások 
             3 068                     6 227                       4 269    

    13 564     
4. Dologi kiadások            25 307                   11 558                       6 814        43 679     
5. Szociálpolitikai ellátások 

és egyéb juttatások              7 621    

    

      7 621     
6. Támogatásértékű kiadás, 

átadott pénzeszköz            29 996    

    

    29 996     
7. Felhalmozási kiadások            15 388            15 388     
8. Hitel-tőke törlesztés              4 788              4 788     
10. Tartalék            75 412            75 412     

Összesen     173 387              41 924               28 826       244 137     
(3) Engedélyezett létszámkeret szakfeladatonként: 



 2
 

a) önkormányzat jogalkotás    1 fő 
b) kisegítő mg-i szolgáltatás    1 fő 
c) város és községgazdálkodás    1 fő 
d) védőnői szolgálat     1 fő 
e) alapfokú művészetoktatási intézmény   9 fő 
i.  közhasznú foglalkoztatás                  2 fő 
f) körjegyzőség      8 fő 

 
5.§ 

 
A mérlegegyezőséget a rendelet 2. melléklete mutatja be.  

 
6.§ 

 
(1) A bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza, külön bemutatva az 
önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonkénti bontásban. 
 
(2) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet, szakfeladatonkénti 
bontásban az 5. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
(3) A felhalmozási és felújítási kiadásokat a 6. melléklet mutatja be tételesen, mely tartalmazza azok 
forrás oldalát is. 
 
(4) A közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza. 

 
(5) A 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó előirányzat-
felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza. 

 
7.§ 

 
 Az önkormányzat 2011. évre elkülönített tartaléka: 75.412 ezer forint. A tartalékot 9.melléklet 
részletezi. 

8.§ 
 
Az Önkormányzat többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza. 
 

Végrehajtási szabályok 
 

9.§ 
 
Az költségvetési rendeletben meghatározott létszám előirányzat év közben a fenntartó képviselő-
testületek jóváhagyásával változtatható. 
 

10.§ 
 
(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása 
 
(2) Az önkormányzat és intézményei nevében kötelezettséget a polgármester, kisebbségi 
önkormányzat esetében az elnök,  vagy az általa – külön írásban – felhatalmazott személy vállalhat, a 
kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző (vagy az általa felhatalmazott személy) jogosult. 
 
(3) A körjegyzőség – mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – esetében 
kötelezettségvállalásra a körjegyző vagy az általa felhatalmazott személy, annak ellenjegyzésére a 
pénzügyi, gazdasági ügyintézők jogosult. 
 
(4) Az önkormányzat és annak költségvetési szervei jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat év 
közben megváltoztathatók.  A közösen fenntartott intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak 
változása Magyarpolány község Önkormányzat költségvetési rendelet módosításával történik, melyről 
a társult önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
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(5) A közösen fenntartott intézmény költségvetésének többletfinanszírozást érintő módosítása 
előtt a társult önkormányzat egyetértése szükséges. 
 

11. § 
 
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített 
állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-
testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként, - de 
legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő 
megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal- dönt a 
költségvetési rendeletének a módosításáról. 
 
(2)  A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész előirányzatoktól – az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe 
vételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 
 
(3) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Polgármester 100 ezer forintig 
saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a 
képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. 
 

12.§ 
 
(1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester felelős. 
 
(2) A körjegyzőség költségvetésének végrehajtásáért a körjegyző felelős. 
 
(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök felelős. 
 
(4) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról a körjegyző közreműködésével - a központi 
információ szolgáltatáshoz kapcsolódó időszakot követően a félévi, illetve háromnegyedévi zárást 
alapul véve - a képviselő-testület ülésén, a közösen fenntartott intézmények költségvetésének 
végrehajtásáról a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületének ülésein számol be. 

 
13.§ 

 
(1)  Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja  a 
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 

(2)  A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer 
forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását 
követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

 (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-
testületet illetik meg. 
 

14.§ 
 
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír 
vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek 
lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester 
a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a 
képviselő-testület határozatban dönt. 
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15.§ 
 
(1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtását a Magyarpolány székhelyű Körjegyzőség 
biztosítja. 
  
(2)  A Körjegyzőség költségvetését a 11. és 12. melléklet tartalmazza. 
 
(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 13. melléklet részletezi. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

16.§ 
 
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályban.  
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
Magyarpolány, 2011.február 15. 
 
 
 
 
 
 
 

    Polt Rita      dr. Szivák Péter 
 polgármester           körjegyző  

 
 
 

Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

Magyarpolány, 2011. február 15. 

 

 

 

                                         dr. Szivák Péter                     
                                        körjegyző 

 

 


