
Győrság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2011. (II.09.) Ök. Rendelete 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

Győrság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CLXIX. törvény 
előirásainak figyelembevételével, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször 
módosított – 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdése, a 16. § (1) bekezdése alapján a 8. 
§-ban meghatározott feladatai ellátása érdekében a 2011. évi költségvetésről az alábbi 
rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 
1. § 

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, Győrság Község 
Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 
A költségvetés címrendje 

2. § 
(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. Törvény 67. § (3) bekezdése alapján a 
Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. 
(2) A Képviselő-testület irányítása alatt álló polgármesteri hivatal külön alkot egy címet. 
Alcímeket alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az egyes szakfeladatok. 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 

3. § 
(1) A képviselő-testület a községi önkormányzat költségvetési előirányzatait az alábbiak 
szerint állapítja meg:                                                          eredeti 
                                                                                          E. Ft-ban 
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege                    199.224 
Ezen belül: 
Felhalmozási célú bevétel                                                   76.094 
Működési célú bevétel                                                       123.130 
      pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                  17.555 
      pénzeszközátadás államháztartáson belülre                    1.700 
Felhalmozási célú kiadás                                                     80.219  
Ezen belül: 
- Győrság község belterületi csapadékvíz elvezetés           67.169 
- Művelődési Ház felújítása                                                  8.850 
- egyéb felhalmozási kiadások                                              4.200 
Működési célú kiadás                                                        119.005 
Ezen belül: 
- személyi jellegű kiadás                                                     27.097 
- munkaadókat terhelő járulékok                                          7.175  
- dologi jellegű kiadások                                                     43.603 
- ellátottak pénzbeni juttatásai                                            12.775 
Költségvetési többlet: v. hiány                                             3.409 
Ebből felhalmozási többlet                                                   3.409 
(2) Az Önkormányzat intézményei és szakfeladatai létszámkeretét 12 főben állapítja meg a 2. 
számú melléklet táblázatában foglaltak szerint. 



Az Önkormányzat bevételei 
4. § 

(1) a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

Az Önkormányzat kiadásai 
5. § 

(1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg bontását a kiadási- és ezen 
belül kötelező előirányzatait, valamint támogatásokat a 4. számú melléklet szerint állapítja 
meg. 
(2) A  Képviselő-testület az éves felhalmozási, felújítási, fejlesztési kiadásokat feladatonként 
az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

6. § 
(1) A Képviselő-testület az év közben keletkező költségvetési hiányát tartalékaiból fedezi, a 
keletkező költségvetési többletről a képviselőtestület külön határozatban dönt a többlet 
keletkezését követően.                       
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programot tervez 67.169 e Ft 
összegben a NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0010 program keretében. 

Általános tartalék, céltartalék 
7. §. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési tartalékát 3.409 ezer Ft összegben állapítja 
meg. 

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
8. §. 

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, valamint a jóváhagyott 
fejlesztési tartalék átcsoportosítási jogát fenntartja. 
(2) A Képviselő-testület az egységes költségvetést –a bevételek beszedését és a kiadások 
teljesítését – a költségvetési törvén y, az államháztartási törvény, az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Kormányrendelet, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzat és ezen  költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a 
Polgármesteri Hivatal útján. 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben 
meghatározott bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. 
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését csak a rendeletének módosításával 
változtathatja meg. A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos joga. 
(5) A költségvetés biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségért a polgármester 
felelős. 

9. § 
(1) Kizárólag a képviselő-testület jogosult: 
      a.) az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére, 
      b.) a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának  

meghatározására 
(2) A polgármester saját hatáskörben jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés 
egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és 
vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása 
érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 100 ezer Ft erejéig a tartalék és a 
többlet bevétel terhére rendkívüli esetben kötelezettséget vállalhat – előirányzat nélkül – 
utólagos elszámolási kötelezettség mellett a soron követke6ző testületi ülésen. 



(4) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 
15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan december 
15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
(5) Az önkormányzati költségvetési intézmények: 
    a.) kezességet nem vállalhatnak, 
    b.) értékpapírt nem vásárolhatnak, 
    c.) váltót nem bocsáthatnak ki, 
    d.) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, 
    e.) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközt betétként a számlavezető pénzintézetnél az  
         esetben köthet le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti, 
    f.) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak. 

10. § 
(1) Amennyiben az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túl 
tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió 
forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-
testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez. 
(2) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési célú 
forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú hitel felvételéről 
gondoskodik. 

11. § 
(1) A Képviselő-testület a keletkező többlet bevételek felhasználásáról a bevétel keletkezését 
követően dönt. 
(2) A rövidlejáratú, működési célú hitel felvételéről való döntést a Képviselő-testület 
kizárólagos jogkörébe tartozik. 

Az átmeneti gazdálkodás szabályai 
12. § 

(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásáig tartó 
időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem alkot. 
(2) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a 
hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon 
belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. 
(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és telesített kiadások a költségvetési 
rendeletbe beépülnek. 

13. § 
Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést 
igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet 
egyidejű módosításával. 

Közvetett támogatások 
14. § 

(1) A Képviselő-testület az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági 
alapon történő elengedését nem tervezi. 
(2) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön 
elengedését nem tervezi. 
(3) A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója esetén a belterületi 
adótárgyakra kedvezményt nem ad. 
(4) A Képviselő-testület a tulajdonban lévő helyiségek, eszközök hasznosításból származó 
bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet nem tervez. 
(5) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedését nem tervezi. 



Hatályba léptető és záró rendelkezések 
15. § 

(1) A Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január l-től kell 
alkalmazni. 
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Győrság, 2011. február 9. 

Ferenczi Zsolt                                                                             Eszterbauer Erzsébet 
polgármester                                                                               jegyző 

Záradék: 
A Rendeletet 2011. február 9.-én kihirdettem. 

Győrság, 2011. február 9. 

                                                                                                   Eszterbauer Erzsébet 
                                                                                                   jegyző 

 
 


