Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2/2011. (II.11.) rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl az alábbi
rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire,
valamint a Kisebbségi Önkormányzatokra.
2.§. (1) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata és a Kisebbségi Önkormányzatok az
Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény alapján külön
címet alkotnak.
(2) Az önkormányzat képviselı-testülete az (1) bekezdésben meghatározott címeken belül az
1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg.
Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2011. évi költségvetése
3.§. A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a) bevételi fıösszegét 243.872 ezer forintban,
b) kiadási fıösszegét 243.872 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszesítıjét a
2. számú melléklet tartalmazza.
4.§.Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételét az 3. sz. melléklet, kiadását a 4. sz.
melléklet tartalmazza.
5.§. A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat költségvetését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
6.§. A Pilisszentkereszt Német Önkormányzata költségvetését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
7.§ (1) A képviselı-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elıirányzatait
éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek
elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök
szerint a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.
8.§ A képviselı-testület a költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait, a
költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elırejelzések
ismeretében a 9. sz. melléklet foglaltak szerint hagyja jóvá.
9.§ A képviselı-testület a normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti kimutatását a 11. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat – tájékoztató
jelleggel – mérlegszerően a 12. sz. melléklet tartalmazza.
11.§ A költségvetési szervek létszámkeretét a 13. sz. melléklet tartalmazza.
12.§ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménynél a tervezett bevételek
elmaradása ill.a tervezett kiadások megnövekedése nem vonhatja maga után a költségvetési
támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni.
13.§ (1) A képviselı-testület az alkalmazottak közül a közalkalmazottak és munka
törvénykönyves dolgozói számára havi 9.000,- Ft étkezési támogatást biztosít.
(2) A képviselı-testület a határozatlan idıre kinevezett alkalmazottak önkéntes
nyugdíjpénztári biztosításukhoz havi 3.000,- Ft hozzájárulás kifizetését szünetelteti.
(3) A képviselı-testület a Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıi részére az
éves cafetéria keretet a kötelezı törvényi minimum értékben határozza meg.
14.§ (1) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás
jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei által javasolt elıirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési rendelet módosításáról a képviselı-testület a jegyzı által történı elıkészítése
után, a polgármester elıterjesztése alapján, negyedévente dönt.
15.§ (1) Az önkormányzat a fejlesztési költségvetés kiadási elıirányzatának fedezetére
fejlesztési hitel felvételét irányozta elı.
(2) A fejlesztési hitel bevételi elıirányzatot – év közben – az elızı év
kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvánnyal és az év közben keletkezett
többletbevételekkel folyamatosan csökkenteni kell.
(3) A hitel-felvétel szükségessége esetén a polgármester a képviselı-testület elé terjeszti a
javaslatot. A pénzügyi bizottság megvizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági
megalapozottságát.
16.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétıl
kell alkalmazni.
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