JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2011. (II. 18.) rendelete
Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv. rendelkezéseire az alábbi rendeletet
alkotja:
Első rész
A költségvetés címrendje és főösszegei
I. Fejezet
A költségvetés címrendje
1. §.
A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés címrendjét a 7. számú melléklet
szerint határozza meg.
II. Fejezet
A költségvetés főösszegei
2. §.
(1) A képviselő-testület Jánossomorja Város 2011. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 1.153.375.000,-Ft-ban, azaz EgymilliárdEgyszázötvenhárommillió-Háromszázhetvenötezer forintban,
b.)
bevételi
főösszegét
1.153.375.000,-Ft-ban,
azaz
Egyszázötvenhárommillió-Háromszázhetvenötezer forintban,

Egymilliárd-

állapítja meg az 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a.) pontjában megállapított kiadási
főösszegen belül a kiadásokat kiemelt előirányzatonként - a 3/b. számú melléklet
részletezésében - a következő összegekkel állapítja meg:
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Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások:
- ebből helyi kisebbségi önkormányzat
- német
- cigány

426.456 EFt
108.096 EFt
277.435 EFt

Egyéb folyó kiadás:
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás:
Ebből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Beruházás:
Felújítás:
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Tartalék:
Felhalmozási célú hosszúlejáratú hiteltörlesztés:
Kölcsön nyújtása:

16.818 EFt
72.409 EFt
234 EFt
2.700 EFt
19.373 EFt
159.938 EFt
11.174 EFt
50.820 EFt
1.156 EFt
7.000 EFt

691 EFt
300 EFt

(3) A képviselő-testület az 1. bekezdés b.) pontjában megállapított bevételi
főösszegen belül a bevételeket előirányzatonként - a 3/a. sz. melléklet
részletezésében - a következő összegekkel állapítja meg:
a.) Működési bevételek:
Saját bevételek:
Átengedett központi adók:
Átvett pénzeszközök:
Költségvetési támogatás (normatívák+központos. ei.)
b.) Felhalmozási bevételek:
Hitelek, értékpapírok:
2010. évi pénzmaradvány:
Földértékesítés:
Önkormányzati vagyon üzemeltetése:
Átvett felhalmozási pénzeszköz:

576.987 EFt
99.893 EFt
48.459 EFt
235.678 EFt

50 EFt
90.898 EFt
28.000 EFt
2.174 EFt
71.236 EFt

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
költségvetését címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3/a. és 3/b.
számú mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
(5) A költségvetési szervek létszámkeretét a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Áht. 71. §-ában foglalt rendelkezések
figyelembevételével összeállított 2011., 2012., 2013. évi költségvetési

- 3előirányzatokat a 5. számú mellékletekben részletezettek szerint határozza meg.
Felhalmozási kiadások
3. §.
A képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2011. évi
előirányzatait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

felhalmozási

Tartalék képzése
4. §.
A képviselő-testület 2011. évi általános tartalékát 50.820 EFt-ban állapítja meg.
A köztisztviselők illetményalapja
5. §.
A köztisztviselők illetményalapja 38.650,-Ft a 2011. évi költségvetési törvény
alapján.
Német Nemzetiségi Önkormányzat
6. §.
A Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését - a
nemzetiségi önkormányzat határozata alapján - a 8. számú melléklet tartalmazza.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
7. §.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését – a nemzetiségi
önkormányzat határozata alapján – a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
8. §.
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Előirányzat módosítás
(1) A költségvetési szerv vezetője jogosult és egyben köteles a többletbevételek
miatt az előirányzatot megemelni, módosítani. Erről félévenként tájékoztatja a
jegyzőt, aki köteles a polgármester által ennek megfelelően benyújtani a
költségvetési rendelet módosítására a javaslatot.
(2) Az évközi előirányzat változások miatt a költségvetési rendelet-módosítást a
költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és háromnegyedéves tájékoztatóval
együtt kell benyújtani a képviselő-testületnek.
(3) A részben önálló intézmények a rendeletben megállapított előirányzataik
között átcsoportosításra nem jogosultak.
9. §.
Előirányzat-átcsoportosítás
(1) A képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve
előirányzat módosítás jogát tartja fenn a 3.000.000,-Ft (negyedévente) feletti
bármilyen, a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok, vagy
feladatok közötti átcsoportosítás esetén.
(2) A képviselő-testület az átcsoportosítás jogát - az (1) bekezdésben
meghatározottak kivételével – negyedévente 3.000.000,-Ft értékhatárig a
polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott jogkörben hozott döntésekről a polgármester a soron
következő képviselő-testületi ülésen írásban köteles tájékoztatni a képviselőtestületet.
IV. Fejezet
Záró és átmeneti rendelkezések
10. §.
Ez a rendelet 2011. február 18-án lép hatályba.
Dr. Kurunczi Károly
polgármester

Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2011. február 18-án.
Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna
jegyző

