
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat – és
hatásköreirõl 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 92/C § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 92. § (13)
bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a
következõket rendeli el:

1. §
A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:

a) 691 674 eFt Költségvetési bevétellel,
b) 798 293 eFt Költségvetési kiadással,
c) 106 619 eFt Költségvetési hiánnyal, melybõl 102 131 eFt Mûködési hiány, 4 488 eFt Felhalmozási hiány

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerûen önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú mûveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza
meg a képviselõ-testület.

(3) A mûködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatokat – tájékoztató jelleggel
– mérlegszerûen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. melléklet szerint állapítja meg a
képviselõ-testület.
(4) A cigány kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget
a 3/a. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselõ-testület.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselõ-testület a 4. melléklet alapján
hagyja jóvá.

2. §
A költségvetés címrendje

Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan mûködõ és gazdálkodó és önálló mûködõ
költségvetési szervek, továbbá a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet.
Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális
gondoskodás, város- községgazdálkodási feladatok. A címrendet a költségvetési rendelet
12/1., 12/1/a, 12/1/b, 12/1/c, 12/1/d, 12/1/e, 12/1/f, 12/2., 12/3.,12/4/a, 13/a, mellékletei
tartalmazzák.
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3. §

A Képviselõ-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következõk
szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplõ felhalmozási kiadások feladatonkénti
részletezését az 5. melléklet szerint.

(2) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet
6. melléklete szerint.

(3) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elõirányzatait éves bontásban a 7.
melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késõbbi évek elõirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök
bontásban a 8. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegû támogatásokat a 10. melléklet szerint.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint;
(8) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves
létszám elõirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 12/1., 12/1/a, 12/1/b, 12/1/c,
12/1/d, 12/1/e, 12/1/f, 12/2., 12/3.,12/4/a, mellékletei szerint;.

(9) A 2. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és
az éves létszám elõirányzatot a cigány kisebbségi önkormányzat a 12/4.a., melléklet szerint;

(10) A képviselõ-testület az önkormányzat 2011. évi elõirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános, 20 000 E Ft céltartalékot állapít
meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselõ-testület fenntartja magának1.

(12) A képviselõ-testület a nem a költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és
közösségi szolgáltatások támogatását a 15. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(13) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám-elõirányzatát 166 fõben állapítom meg.

4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetõségeit.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethetõ összeg nem haladhatja
meg a rendszeres személyi juttatások elõirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi
juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások elõirányzatának növelésére
fordítható – jogszabályban meghatározott2 – forrás szolgálhat3.

1 Amennyiben a képviselõ-testület az Áht. 73. § (3) bekezdésében biztosított lehetõséggel él és a tartalékkel való rendelkezés jogát a
bizottság(ok)ra, vagy a polgármesterre (elnökre) átruházza, annak kereteirõl rendelkezni kell.

2 Áht. 100/B. § (2) bekezdés.
3 Az Ámr. 90. §. (5) bekezdése és az Áht. 100/E. § (1) bekezdése alapján. Amennyiben jutalom nem tervezhetõ arról kell rendelkezni.
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5. §

A költségvetési szerv vezetõje e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak
megfelelõen a tárgyhónapot követõ hó 5-éig az önkormányzat jegyzõje részére köteles
adatszolgáltatást teljesíteni.4

6. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése
érdekében a képviselõ-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elõ az
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítõ támogatás benyújtásához
szükséges igénybejelentést, és elõ kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételérõl és a támogatási igény kimunkálásáról,
valamint a hitelkérelem és határidõben történõ benyújtásáról a polgármester gondoskodik,
külön képviselõ-testületi döntés alapján.

7. §
A 200.000 Ft alatti pénzbeli támogatást nem kötelezõ közzétenni.

8. §
Záró és vegyes rendelkezések

E rendelet 2011. február 18-án lép hatályba.

Borsodnádasd, 2011. február 15.

Kormos Krisztián Burkovics Róbert
Polgármester Jegyzõ

Záradék:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.16.§.(2) bekezdése alapján a rendelet
kihirdetésre került.

Borsodnádasd, 2011. február 16.
Burkovics Róbert

Jegyzõ

4 Ámr.234.§
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