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3/2011. (II.22.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl 
 
 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 
68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. évi költségvetésérıl az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.  
 
 

1.Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 
 
 
2. § A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
 a) kiadási fıösszegét 58.702 ezer forintban,  
 b) bevételi fıösszegét 70.288 ezer forintban, állapítja meg. 
 c) költségvetési általános tartalék összege 11.586 ezer forint. 
 
 

2. Költségvetési bevételek 
 
 
3. § A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit, 
mőködési és felhalmozási cél szerint a következık szerint hagyja jóvá: 
 
 a) Intézményi mőködési bevételek: 970 ezer forint 
 b) Sajátos önk. bevételek (adóbevételek): 22.970 ezer forint 
 c) Mőködési célú pénzeszközátvétel: 2.499 ezer forint 
 d) Beruházási célú pénzeszközátvétel elkül-áll.pénzal.: 9.500 ezer forint 
 e) Beruházási-felúj. célú pénzeszközátv.háztartástól: 2.400 ezer forint 
 f) Mőködési célú kölcsön visszatérülés (háztartásoktól): 30 ezer forint 
 g) Önkormányzati lakások lakbérbevétele: 142 ezer forint 
 h) Összesen: 38.511 ezer forint 
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4. § A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi állami hozzájárulásokat és 
támogatásokat az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 a) Normatív hozzájárulások: 8.725 ezer forint 
 b) Személyi jövedelemadó jöv. különbségmérséklése 8.059 ezer forint 
 c) Személyi jövedelemadó helyben maradó része 4.993 ezer forint 
 d) Összesen: 21.777 ezer forint 
 
 

3.Költségvetési kiadások 
 

 
5. § A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi mőködési kiadásokat az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 a) Személyi juttatások: 6.636 ezer forint 
 b) Munkaadókat terhelı járulékok: 1.377 ezer forint 
 c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 13.735 ezer forint 
 d) Támogatásértékő mőködési kiadások: 13.600 ezer forint 
 e) Szociálpol. támogatások és egyéb juttatások: 2.025 ezer forint 
 f) Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 1.175 ezer forint 
 g) Összesen: 38.548 ezer forint 
 
 
A támogatásértékő mőködési kiadás magában foglalja a Lovas-Paloznak Községek 
Körjegyzıség részére átadásra kerülı 11 241 eFt-ot. 
 
 
 
6. § A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi felújítási és felhalmozási 
kiadásokat a következık szerint hagyja jóvá: 
 
 a) Beruházások: 13.823 ezer forint 
 b) Felújítások: 2.800 ezer forint 
 c) Intézményi beruházások Áfája: 2.831 ezer forint 
 d) Intézményi felújítások áfája: 700 ezer forint 
 e) Összesen: 20.154 ezer forint 
 
 
 

4. A költségvetési létszámkeret 
 
7. § A Képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: 

a) 3 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)  
b) 3 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. 
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5. A költségvetési tartalék 
 
8. § A Képviselı testület az önkormányzati tartalékot 11.586 ezer forint összegben 
állapítja meg, melynek felhasználásáról a késıbbiek során dönt. 
 
 

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai év közben 
megváltoztathatóak. 
 
10. § (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési 
rendelet módosítása. 
 
(2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet 
vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, 
arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. 
A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles 
tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve 
december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a 
költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról. 
 
(3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül 
a részelıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 
19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül 
is eltérhet. 

 
7.Záró és egyéb rendelkezések 

 
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. 
január 1. napjától kell alkalmazni.  
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
Lovas 2011. február 14. 
 
 
 Ferenczy Gáborné Tóth Gáborné 
 polgármester körjegyzı 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
Lovas, 2011. február 22. 
 
    Tóth Gáborné 
       körjegyzı 


