
 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
****/2011.(II…...) rendelet-tervezete 

 
Lengyeltóti Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 

 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-
ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lengyeltóti Város Önkormányzata (a 
továbbiakban:  önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 
 

1. §. 
 
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, 
képviselő-testület hivatala) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a Lengyeltóti Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (I.14.) 
számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 
 
(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a 
helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat együttműködésére vonatkozó 
részletes szabályokat és eljárási rendet - az Ámr.37.§ (4) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat 
megállapodásban rögzíti. 

 
 

2. §. 
 

(1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés 
szerint állapítja meg. 
 
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként 
működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását, e rendelet 
1.számú melléklete tartalmazza. 
 
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e 
rendelet 1. számú melléklete szerint külön címet alkot. 

 
(4) A Lengyeltóti Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat önálló címet alkot. 
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I. 
 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke 
 

3. §. 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetését 
 

827.168 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 
911.842 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 
  84.674 e Ft költségvetési hiánnyal 

állapítja meg. 
 
Ezen belül: 

• a működési célú bevételt  671.253 e Ft-ban, 

ebből: 

- finanszírozási célú műveletek  84.674 e Ft-ban 

- előző évi pénzmaradvány   12.829 e Ft-ban 

• a működési célú kiadásokat  671.253 e Ft-ban 

ebből: 
- személyi jellegű kiadások     208.353 e Ft-ban 
- munkaadókat terhelő járulékok      50.263 e Ft-ban 
- dologi jellegű kiadások     252.676 e Ft-ban 
- ellátottak pénzbeli juttatásai               0 e Ft-ban 
- szociális célú pénzbeli juttatások      73.198 e Ft-ban 
- speciális célú támogatások                0 e Ft-ban 
- támogatás értékű működési kiadás      74.480 e Ft-ban 
- működési célra átadott Áht-n kívülre      8.063 e Ft-ban 
- az általános tartalékot        2.000 e Ft-ban 
- a céltartalékot         2.220 e Ft-ban 

 

• a felhalmozási célú bevételt  240.589 e Ft-ban 

ebből: 

- finanszírozási célú műveletek   0 e Ft-ban 

- előző évi pénzmaradvány      84.488 e Ft-ban 

• a felhalmozási célú kiadást    240.589 e Ft-ban, 

ebből: 
-  beruházások összegét      98.755 e Ft-ban 
-  felújítások összegét                                                      5.000 e Ft-ban 
-  egyéb felhalmozási kiadások                                        3.746 e Ft-ban 
-  támogatás értékű felhalmozási kiadás                        67.765 e Ft-ban 
- felhalmozási célú p.eszköz átadás Áht-n kívülre          1.700 e Ft-ban 

állapítja meg. 
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(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt 
működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2.számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására 
vagy a költségvetési többlet felhasználásra szolgáló, az Áht. 8/A. §.(3) bekezdés a)-b) 
pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait 
működési, illetve felhalmozási célú tagolásban a 3.számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
 
 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 

4.§. 
 
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4.számú melléklete tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 6.számú 

melléklete tartalmazza. 
 
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9.számú melléklete 

tartalmazza. 
 
(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 

költségvetési szervek bevételeit e rendelet 5.számú melléklete szerint állapítja meg. 
 
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 

költségvetési szervek kiadásait e rendelet 7.számú melléklete szerint állapítja meg. 
 
(6) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet 7.számú melléklete 

szerint hagyja jóvá. 
 
(7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 14.számú melléklete 

szerint hagyja jóvá. 
 
(8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 15.számú 

melléklete szerint állapítja meg. 
 
(9) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint 

költségvetési szervenként e rendelet 12.számú melléklete szerint állapítja meg. 
 
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12.számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 

bevételeit, kiadásait a 11.számú melléklet szerint állapítja meg. 
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A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések,  
a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 

 
5.§. 

 
(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 
maximum évi 84.674 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. A hitel legfeljebb 1 
éves időtartamra folyószámlahitelként vehető fel, melynek keret összege 10 millió Ft lehet. 

 
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla 
hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal 
történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól 
munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. A polgármester a megtett intézkedéséről 
következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 
 

A bevételi többlet kezelése 
 

6. §. 
 

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület 
értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi 
műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A 
polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 
 
(3) A költségvetési szerv az Áht. 87. § (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4) 
bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain 
felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többlet bevételét  a Képviselő-testület döntése szerint 
használhatja fel. 

 
Általános és céltartalék 

 
7. §. 

 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a 13.sz. mellékletben meghatározottak 

szerint 63.659 e Ft összegben állapítja meg,  
          melyből a működési céltartalékát                    2.220 e Ft, 

                      felhalmozási céltartalékát       61.439 e Ft, 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 

      2.000 ezer Ft összegben állapítja meg. 

 
(3) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át. 
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Több éves kihatással járó feladatok 

 
8. §. 

 
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16.számú 
melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi 
költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 
 
 

A kisebbségi önkormányzat költségvetése 
 

9. §. 
 

A képviselő-testület a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését - a kisebbségi 
önkormányzat határozata alapján - változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet 
e rendelet 10.számú melléklete tartalmaz. 
 
 

Előirányzat-felhasználási ütemterv 
 

10.§. 
 
A 2011.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi 
bontásban a 17.számú melléklet tartalmazza. 
 
 

Támogatások  
 

11. §. 
 

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 
18.számú rendelete tartalmazza. 

 
(2) A képviselő-testület lakossági és közösségi szolgáltatásokra - amelyeket nem a helyi 

önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - támogatást nem nyújt.  
 
 

II. 
 

A 2011.évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

12. §. 
 

(1) A képviselő-testület a kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti átcsoportosítás 
jogát megtartja. 
 
(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy költségvetési szervei a jóváhagyott működési kiadás 
előirányzatok 3 %-át saját hatáskörű intézkedésekkel takarítsák meg. 
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13. §. 
 
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének 

végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a 
bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a 
felelős. 

 
(2) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával 

nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló 
feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. 

 
(3) Az önkormányzat költségvetési-szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a 

képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 
 

14. §. 
 

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi 
döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet 
egyidejű módosításával.  

 
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet 
módosításáról a képviselő-testület dönt. 
 

15. §.  
 

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja 
jóvá. 

 
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető 

pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül 
különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe 
kerül. 

 
16. §. 

 
A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás 
alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési 
szervként működő polgármesteri hivatal. 

 
 

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 
 

17. §. 
 

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 
 
(2) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját 
hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között. 
 
 (3) A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat 
határozata alapján módosítható. 
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Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 
 

18. §. 
 

(1) A képviselő-testület a költségvetési szerveknél jutalom címén teljesítményösztönzésre, 
személyi ösztönzésre előirányzatot nem tervez. 
 
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a 
költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során 
köteles betartani.  

 
19. §. 

 
(1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keret összegét 
193.250.-Ft/fő/év összegben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által 
megfizetendő  SZJA-t is magában foglalja. 

 
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a határozatlan idejű munkaszerződéssel 
alkalmazott Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére béren kívüli 
juttatásként 90.000.-Ft/fő/év összegű cafeteria-juttatást állapít meg. A megállapított összeg a 
munkáltató által megfizetendő  SZJA-t is magában foglalja. 
 
 

Támogatási szerződés 
 

20. §. 
 
(1) A Képviselő-testület a  társadalmi szervezetek, non-profit szervezetek támogatásáról való 
döntési hatáskörét megtartja. 
 
(2) A szervezetek támogatási kérelmet (a továbbiakban együtt: támogatási igény) a 
költségvetési év folyamán folyamatosan nyújthatnak be. 
 
(3) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtását követően döntést hoz. A döntést 
követő 10 (munka)napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról. 
 
(4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási 
szerződésben rögzíteni kell az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket. 
 
(5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül kerül sor. 
 
(6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő 
Képviselő-testület felé. 

 
 (7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított 
számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás 
folyósítását követő év április 30. napjáig köteles eleget tenni. 
 
(8) A Képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési 
tervébe beépíti  a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások 
felhasználása elszámolásának ellenőrzését. 
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(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan 
felhasználó szervezetek részére újabb támogatás 5 évig nem ítélhető meg. 
 
(10) Az önkormányzat által külső szervezeteknek nyújtott céljellegű, működési és fejlesztési 
támogatásokat az Áht. 15/A.§. (1) bekezdésében szabályozottaknak megfelelően közzé kell 
tenni.  
 
(11) A (10) bekezdésben meghatározott közzétételi kötelezettség mellőzhető, ha a támogatási 
összeg - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a 200.000.-Ft összeget nem 
haladja meg.  

 
 

Önkormányzati biztos kirendelése 
 

21. §. 
 

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert 
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy 
egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá 
szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) 
bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. 

 
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert 
tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. 
 
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését 
indítványozhatja  
a) az önkormányzat képviselő-testületének Jogi, Pénzügyi, Településpolitikai Bizottsága, 
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, 
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, 
d) a költségvetési szerv vezetője. 
 
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-
testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon 
teszi közzé. 
 
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti 
adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében, az 
önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: 

a) az  önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles 
beszámolni. 

b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a 
költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek. 
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Pótköltségvetés, költségvetés módosítás 
 

22. §. 
 

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át 
meghaladó mértékű eltérés esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. 
 
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 15 %-át 
meghaladó mértékű eltérés esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A 
pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az 
előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit. 

 
 

III. 
 

Záró rendelkezések  
 

23. §. 
 

(1) A képviselő-testület a 24/2010.(XII.15.)számú rendeletével a 2011.évi átmeneti 
gazdálkodásról rendeletet alkotott. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített 
kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. 
 
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
 
 

Lengyeltóti, 2010. február 24. 
 
 
 
 

   Zsombok Lajos     Dr. Szatmári Ibolya 
  polgármester                                                                   jegyző 

  
 
 

 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2011.február ….-én kihirdetésre került. 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző 

 


