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BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1 /2011. (II. 28.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Babót, 2011. február 28.

Dr. Degovics Ildikó
jegyző

BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1 /2011. (II. 28.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Babót Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetésében
szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: Babót Község Polgármesteri Hivatala (önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv).
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szerv külön költségvetési címet alkot, ennek megfelelően az
Önkormányzat költségvetési rendeltének címrendje a következő:
A cím száma

I.

A cím megnevezése

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége és a kapcsolódó szakfeladatok
2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 104 040 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 104 040 ezer forintban állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott cím 2011. évi működési
és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként- a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott cím bevételeit szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
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3. A költségvetési kiadások
6. § Az önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a képviselő-testület a 4.
melléklet szerint határozza meg.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott
címek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint állapítja
meg.
(2) A 2. §-ban meghatározott címek kiadásait szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A 7. melléklet rögzíti:
a) az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként
b) az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként,
c) működési célú pénzeszköz átadást,
d) felhalmozási célú pénzeszköz átadást.
4. A költségvetési kiadások és bevételek
10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen, valamint az Áht. 69. §-a szerinti bontásban a 8. melléklet határozza meg.
11. § Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
5. Éves létszám- előirányzat
12. § (1) Az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége és a kapcsolódó szakfeladatok címének éves
létszám-előirányzata:
a) 2011. január 1.- 2011. február 28. között:

11 fő

b) 2011. március 1.- 2011. december 31. között:

12fő

(2) A közfoglalkoztatottak létszám- előirányzata:

2 fő

6. Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
13. § Az Önkormányzat vállalja, hogy a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1. /2F/09-2010-0007 pályázatához kapcsolódóan 4 024 000,- Ft –os
(azaz négymillió- huszonnégyezer forintos) önerőt az alábbiak szerinti biztosít és a társulás számlájára
megfizet:
− 2011. évi költségvetésében: 1 207 200,- Ft,
− 2012. évi költségvetésében: 2 414 400,- Ft,
− 2013. évi költségvetésében: 402 400,- Ft.
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7. Záró rendelkezések
14. § (1) Az Önkormányzat az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől – az
Áht. 125. § (4) bekezdésében biztosított jogával élve- 2010-2011. években eltekint.
(2) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1.
napjától kell alkalmazni.

MOLNÁR JÁNOS
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