
Az 1. napirendi ponthoz 
E l ő t e r j e s z t é s

Az előterjesztés tárgya: „Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2011.  évi  
költségvetéséről szóló rendelet” megalkotása  

Előterjesztő: a polgármester  

Véleményezi: a pénzügyi bizottság 

Rendelet-tervezet és mellékletei: az előterjesztés mellékleteként csatolva. 

I. A téma ismertetése:     

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről  szóló 2010. évi CLXIX. törvényt 2010. 
december 30-i ülésén fogadta el az Országgyűlés, majd ezt követően került kihirdetésre.

Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-a értelmében a jegyző által 
elkészített költségvetési rendelet tervezetet 2011. február 15-ig nyújtja be a polgármester a 
Képviselő-Testületnek.  Ez  egyben  azt  is  jelenti,  hogy  a  2011.  január  1  –  től  a  rendelet 
elfogadásáig átmeneti rendeletet lehet alkotni, ez megtörtént.

A Képviselő - Testület által elfogadott költségvetési koncepció alapján Monostorpályi Község 
Önkormányzata 2011. évi költségvetése összeállításra került.

A  Magyar  Köztársaság  2011.  évi  költségvetésének  összeállítása  már  a  koncepció 
kidolgozásánál  látható  volt,  hogy  a  tavalyi  évhez  képest  az  önkormányzat  kevesebb 
normatívából  gazdálkodhat.  Ez  részben  a  normatív  támogatások  csökkentésével  lett 
megoldva,  azonban  az  önkormányzatokat  egyéb  piaci  kihatások  is  érik,  melynek 
következtében problémássá vált a saját bevételek tervezhetősége. 

A pénzügyi válság kihatása még most is nagyon erősen érződik a pénzügyi szférában, azaz a 
hitelek  felértékelődnek  (árfolyamváltozás),  ezen  csak  némiképp  enyhít  a  bekövetkezett 
kamatcsökkenés. A hitelfelvétel drágábbá vált. 

A  költségvetés  összeállításánál  a  prioritások  nem  változtak,  továbbra  is  az  alábbi 
determinációkat kell figyelembe venni:

- nem csökkentek az önkormányzat kötelező feladatai,
- az  elmúlt  évi  áremeléseket  (elsősorban  a  közüzemi  kiadásoknál)  figyelembe  kell 

venni,
- biztosítani kell a meglévő munkavállalói, közalkalmazotti  és köztisztviselői létszám 

garantált juttatásait (még akkor is, ha egyéb juttatások sérülnek),
- működőképesnek kell maradnia a községnek az intézményeivel együtt.

Mindezeket  figyelembe  véve,  minden  bevételi  lehetőséget  feltárva  került  összeállításra  a 
költségvetés tervezete,  melynek elfogadásakor felhívnám a figyelmet  arra, hogy a bevételi 
oldal így is tartalmaz „nehezen” realizálható (pl.: iparűzési adó, magánszemélyek kommunális 
adója)  tételeket,  ugyanakkor  belső  tartalék  a  kiadási  oldalon  nincs,  tehát  a  költségvetés 
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bevételi  és  kiadási  oldalának  további  emelése  nem kezelhető.  A jelen  gazdasági  évre 
vonatkozó  jogszabályváltozások  (amely  az  előterjesztés  időpontjában  a  gazdálkodásra 
kihatással van/lehet) igazán csak a szociális rendeletünkben fog majd jelentkezni, amelye a 
BPJ-sek megállapításának szabályait tartalmazza. Ezt a következő Képviselő-Testületi ülésre 
fogjuk  elkészíteni,  viszont  a  szociális  törvény  csak  lehetőséget  ad  a  változtatásra,  nem 
kötelező a helyi rendeletben ezt szabályozni. 

Fentiek alapján az alábbi adatokkal terjesztem elő 
Monostorpályi Község Önkormányzata 

2011. évi költségvetését: 

Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetését  265.231  E  Ft  bevételi 
265.231 E Ft kiadási főösszeggel (1. melléklet) és ezen belül  45.376 E Ft működési célú 
hiánnyal terjesztem a Képviselő - Testület elé azzal, hogy a 2010. évről és a megelőző évekről 
„szabad”, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvánnyal  nem rendelkezünk. 

Az előterjesztést  az  alábbi  tagolásban szerkesztettük  meg: I.  Bevételek,  II.  Kiadások,  III. 
Egyéb. 

I.
B E V É T E L E K     

A  2011.  évi  költségvetés  bevétele  219.855 E Ft összegben került  megtervezésre.  Ezen 
összeg nem tartalmazza a 45.376 E Ft működési célú külső forrást. 

I.   Működési bevételek:     

Összege előirányzati szinten 115.415 E Ft, amelyet részletesen az 1/A. melléklet I. jogcíme 
tartalmaz,  valamint  az azt  részletező  költségvetési  sorok. Ez az összeg nem tartalmazza a 
magánszemélyek kommunális adójára betervezett 6.000 E Ft-ot, mivel az felhalmozási jellegű 
bevételnek minősül. 

Önkormányzat sajátos bevételei (1/A. melléklet A oszlop 9. sorszám) 
Összességében 90.509 E Ft a sajátos bevételek, ami viszont érdekes lehet az a helyi 
adó bevételek (iparűzési adó, kommunális kommunális  adó, pótlék-bírság), melyből 
működési  célú  9.300 E Ft,  felhalmozási  célú pedig  6.000 E Ft.  Az előbbi  a  helyi 
iparűzési  adóból  származik,  valamint  azok  pótlékaiból  és  bírságaiból,  az  utóbbi 
(felhalmozási) pedig a magánszemélyek kommunális adóját jelöli. 

Helyi iparűzési adó:
Iparűzési adó alanyok száma várhatóan jelentős mértékben nem változik, így a tavalyi 
szinten lett megtervezve az előirányzat. Az iparűzési adóalanyok száma 2010. évben 
138 volt, a bevétel tavaly 10.376 E Ft volt. Ez az összeg viszont már tartalmazza a 
malom  által  befizetett  nagyobb  összeget,  amelyet  idén  nem  terveztünk,  így  ezt 
figyelembe véve csak a tavalyi alapján tudtunk számolni.  

A  2010.  évi  helyi  adóbevételek  eredeti  előirányzata  14.500  E  Ft-ban  lett 
meghatározva,  a  2011.  évi  pedig  15.300  E  Ft-ra  várható.  Némi  emelkedéssel 
mertünk számolni. 
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Átengedett központi adók (1/A. melléklet 14.sor A oszlop): 
Az átengedett központi adók 2010. évi eredeti előirányzata 85.645 E Ft, míg a 2011. 
évi tervezett előirányzatot 80.688 E Ft-ban jelöltük meg. A csökkenés oka a központi 
normatíva változásokban található meg, ennyi lett jóváhagyva a településünk részére. 

Az  SZJA helyben maradó része is  csökkentést  mutat,  mivel  a tavalyi  11.776 E Ft 
helyett  idén  10.591 E Ft-tal  számolhatunk.  Jövedelemkülönbség  mérséklésére idén 
(59.897 E Ft) az SZJA helyben maradó részére betervezett összeg függvényében lett 
megállapítva  (központilag),  e  két  bevételcsoport  nagyságát  a  MÁK  bocsátotta 
rendelkezésünkre a normatíva-adatok közlése során. 

A  termőföld  bérbeadásából  származó  jövedelem eddig  nem  volt  tervezni,  idén  a 
rendelkezésünkre álló adatok és szerződések alapján 200 E forinttal számoltunk. 

A helyszíni bírságnál is nehéz tervezni, mivel az az önkormányzattól függetlenül kerül 
megállapításra  (a  bírságolás  nem helyben történik),  így  idén  csak 100 E Ft  került 
megtervezésre, amely nem a tavalyi várható teljesítés alapján került meghatározásra, 
tekintettel arra, hogy a személyes fizetési hajlandósága igen alacsony. Ezen is látszik a 
lakosok anyagi helyzete.  

Gépjárműadó előirányzatának meghatározásánál szintén hasonló helyzetben vagyunk, 
mint  az  SZJA  helyben  maradó  részénél,  valamint  a  jövedelemkülönbség 
mérséklésénél. Itt is az Okmányiroda által leadott adatok alapján kerül meghatározásra 
a gépjárműadó előirányzata, melynél figyelembe kell venni az évközi adás-vételeket 
is.  A 2011.  évi  előirányzat  így  10.000 E  Ft-ban került  meghatározásra  (2010.  évi 
teljesítés adatai: 10.376 E Ft). 

Az alábbi táblázat a 2010. évi adatokat tartalmazza: 

Megnevezés Adózók száma (fő) Befizetett adó (E Ft-ban)
Magánszemélyek 
komm.adója

950 5.562

Gépjárműadó 561 10.600
Iparűzési adó 138 10.376
Vállalkozók komm.adója 126 506
Késedelmi pótlék 802 330

II.   Támogatások: (1/A. melléklet 21. sor A oszlop)   
Az előirányzat 82.074 E Ft-ban lett meghatározva, amelynek megállapítását a költségvetési 
törvény határozza meg. A tavalyi 100.784 E Ft-hoz képest (eredeti) (módosított: 133.660 E Ft 
működési és felhalmozási 33.268 E Ft) ez drasztikus csökkenésként említhető, melynek oka 
költségvetési törvényben bekövetkezett változások és csökkentések. 
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A csökkenés okai:     
Adatok E Ft-ban

Megnevezés
2010. évi 
eredeti ei.

2010. évi 
mód.ei.

2011. évi 
eredeti ei.

Eltérés (2010. 
évi mód 
-2011.évi 

eredeti ei.)
lakosságszámhoz 
kötött normatív 
támogatás

4.518 6.303 8.052 + 1.749

feladatmutatóhoz 
kötött

40.845 40.503 36.885 -3.618

kiegészítő 
támogatás egyes 
szociális 
feladatokra *

55.421 55.508 37.137 -18.371

központosított ei. - 3.105 -
-3.105 (tervbe 

nem lehet)

ÖNHIKI - 28.241 -
-28.241 (tervbe 

nem lehet) 
Összesen: 100.784 133.660 82.074 - 51.586
*Itt jelenik meg a közcélú foglalkoztatásból eredő különbözet. 

Normatív kötött felhasználású támogatások: (1/A. melléklet 25. sor A oszlop): 
Összesen 37.137 E Ft  került  megtervezésre,  a  tavalyi  55.421 E Ft-tal  szemben.  A 
csökkentés adódik a közcélú foglalkoztatottakra jutó támogatás csökkenésével, mivel a 
2010.-es évben erre célra kaptunk 20.657 E Ft-ot, idén már csak a közfoglalkoztatásra 
7.698 E Ft-os. 

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: (1/A. melléklet 36 sor A oszlop) 
2011. évre nem terveztünk erre, mivel előreláthatólag nem kívánunk ingatlanokat értékesíteni, 
hiszen az a távlati célokat szolgálja. 

IV. Támogatásértékű bevételek (1/A. melléklet 40 sor A oszlop): 
Ennél a bevételcsoportnál három jogcím került betervezésre: 

 központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz, melynek összege: 12.910 E 
Ft (mozgáskorlátozottak támogatás, gyermekvédelmi támogatás, a településőr, 
mezőőri támogatás, pályakezdők támogatása és a közfoglalkoztatás) 

 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz, melynek összege: 550 E Ft, amely a 
házi  jelzőrendszer  működéséhez  szükséges  összeget  takarja,  Hosszúpályitól 
átvett. 

A 2010.  évi  eredeti  előirányzatban  szerepelt  felhalmozási  oldalon 34.097 E Ft,  amely  az 
óvoda  felújításra  és  az  Bajcsy  Zs.  utca  építésére  volt  betervezve.  Idén  ilyen  összeggel 
természetesen nem számoltunk, a pályázati lehetőségek hiányában. 

V. Pénzeszköz átvétel (1/A. melléklet 47 sor A oszlop): 
Erre a bevételi forrásra sem lett előirányzat tervezve, a 2010-es évben is a Monostorpályiért 
Közalapítvány  részéről  lett  tervezés  2.100  E  Ft  összegben,  viszont  ehhez  teljesítés  nem 
tartozik. Ezért lett 0 E Ft a 2011. évi eredeti előirányzat. 
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VI. Támogatások, kölcsönök visszatérülése: (1/A. melléklet 50 sor A oszlop) 
2011. évre nem lett tervezve előirányzat, ilyen jogcímen nem várható befizetés. 

A pénzmaradvány várható összege 2.906 E Ft, amelyet az 1/A. melléklet 59. sor A oszlopa 
tartalmaz működési céllal történő felhasználásra.  A Képviselő - Testületnek 2011. április 30-
ig kell jóváhagyni. 

Összességében elmondható, hogy a drasztikus bevétel csökkenés a 
támogatásokból  (II.)  és  a  támogatásértékű  bevételek  (IV.) 
csökkenéséből adódott. 

Javaslom a bevételi főösszeg majdani elfogadását 265.231 E Ft összegben, amely már 
tartalmazza a hiányt (működési) is. 

II.
K I A D Á S O K      

Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója meghatározta a 
kiadások tervezésének legfőbb elveit, melynek betartásáról az egyes kiadási tételeknél adok 
számot.  

A testületi határozat értelmében mind az intézmények, mind a központi költségvetést illetően 
meghatározásra  kerültek  a  koncepciót  elfogadott  határozattal  összhangban  a  tervezési 
irányelvek.  Ezek  betartása  mellett  is  a  kiadásokat  illetően  korrekciókat  kellett  alkalmazni 
annak érdekében, hogy a legszükségesebb kiadások fedezetére a bevétel elegendő legyen. 

Nincs a költségvetésben olyan kiadási előirányzat,  mely esetében ne csorbultak volna 
különböző  szakmai  illetve  egyéb  érdekek,  így  a  kiadási  előirányzatok  valóban  egy 
kényszer költségvetés képét mutatják. Nem lehetett szándék az, hogy minden igényt, vagy 
az  elvárható  igényt  kielégítsük,  mivel  a  bevételek  erre  nem nyújtanak  fedezetet.  Nagyon 
fontos az intézmények kiadási előirányzatai alakulásának figyelemmel kísérése. A bevételeik 
abszolút nem fedezik a tervezett kiadásaikat, így a felhasználás során csak a reálisan befolyt 
bevételük  erejéig  vállalhatnak  kötelezettséget  (időarányosan  is),  a  meghaladó  részre 
vonatkozóan minden esetben egyeztetni szükséges. 
A kiadás táblákat a I – II./ B – C táblázatok tartalmazzák, az I és II. címek pedig a mérleget 
jelölik meg. 

A  kiadások  tábláinak  szerkesztése  során  törekedtünk  azon  elv  betartására,  hogy  azonos 
szerkezetben jelenjen meg valamennyi intézmény kiadási táblái: 

A szerkezet az alábbi: (… / B, C) 

- a B jelű táblázatok mutatják a személyi jellegű kiadásokat, valamint a munkaadókat 
terhelő járulékokat, 

- a C táblázatok jelölik a dologi kiadásokat. 

Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza. 
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Önkormányzati szinten az alábbi kiadásokat terveztük:

Személyi juttatások: 
2011. január 1-el a közalkalmazotti bértábla nem változott, ugyanakkor a minimálbér 
január  1-el  78.000  Ft-ra  módosult,  valamint  a  garantált  bérminimum  a  középfokú 
végzettség, középfokú szakképzettség esetén 94.000 Ft-ra. A tervezésnél figyelembe 
vettük  ezeket  a  növekedéseket.  A  közalkalmazottak  2011.  január  1-i  soros 
előrelépésének fedezetét, valamint az egyéb bérelemek kötelező mértékét terveztük. A 
személyi  juttatások  előirányzatát  a  jubileumi  jutalmak összege  jelentősen  nem 
módosítja.  A  kötelező pótlékok a minimális  mértéken kerülhettek megtervezésre a 
koncepció értelmében.  

A személyi juttatások 2010. évben 76.598 E Ft-ban kerültek megtervezésre, a 2011. 
évi előirányzat a fent rögzítettek szerint 66.870 E Ft. A csökkenés oka, hogy a tavalyi 
évben  volt:  jubileumi  jutalom  kifizetése,  végkielégítés  (polgármester  3  havi), 
szabadságmegváltás.  A választásra  kapott  összegek is emelték a tavalyi  év során a 
személyi juttatás előirányzatát. Csökkent a cafetéria összege (2010.-ben 441.000 Ft/fő 
volt, jelenleg 200.000 Ft/fő-vel lehetett tervezni a költségvetési törvény értelmében).  

A  további  eltérés  oka,  hogy  2010.  évben  18.830  E  Ft  volt  betervezve  a  közcélú 
foglalkoztatás illetményére, 2011. – évben pedig csak 8.268 E Ft. A változás okát a 
fentiekben már ismertettem. 

A  létszám  táblázatot egyébként  a  8.  melléklet tartalmazza  intézményenkénti 
megbontásban, valamint önkormányzat összesenben. 

A köztisztviselőket az illetményalap (38.650 Ft) 5 és 25-szöröse közé eső  cafetéria 
juttatás illeti meg. A koncepció értelmében a juttatás összege az 5-szörös szorzóval 
került  megállapításra,  így  köztisztviselőként  200.000  Ft  /  fő/  év  –  ben  került 
meghatározásra  a  keret.  A  keretösszeg  tartalmazza  a  választható  juttatások 
adóvonzatát is. 

A  közalkalmazottak részére  nem kötelező adni  a  természetbeni  juttatást,  viszont 
betervezése az önkormányzati dolgozók részére megtörtént, egységesen 9.600 Ft / hó 
nettó összegben, amely a bent-étkezést tartalmazza csak. 

Az önkormányzattól 2010. évben 3 fő ment el nyugdíjba, így a rá eső rész teljesítése 
várhatóan – amennyiben  helyette  az önkormányzat  mást  nem alkalmaz  – nem fog 
teljesülni,  az  előirányzatot  viszont  be  kellett  rá  tervezni,  hogy  betöltés  esetén  a 
munkavállaló azonnal alkalmazható legyen, így biztosítva rá a fedezetet. Idén még az 
óvodából várható 1 fő nyugdíjba vonulása. 

A könyvtárnál 1 fő könyvtáros lett alkalmazva, viszont ő adminisztratív feladatokat is 
ellát az iskolában. 

Munkaadót terhelő járulékok: 
A  munkaadót  terhelő  járulékok  mértéke  27  %-ra,  mértéke  nem  változott,  az 
egészségügyi hozzájárulás (1.950 Ft/fő/hó) eltörlésre került (már a tavalyi évben is), a 
rehabilitációs  hozzájárulás  964.500  Ft/fő/év  összege  nem  változott.  Ezen  összeget 
2011. február 1-től nem fizetjük be az állam részére (kivéve a 2010. IV. negyedévet 
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terhelő összeget, mely betervezésre került), mivel 1 fő 6 órást foglalkoztatunk, így 1 
főnek adjuk oda bérként ezt az összeget. 

A járulékok finanszírozása megegyezik a személyi juttatás finanszírozási mértékével. 

A járulékok között szerepel az ápolási díj után fizetendő járulék is, amely szintén 27%. 

A munkaadót  terhelő  járulék  önkormányzati  szinten  19.621 E  Ft,  ez  2010.  évben 
21.846 E Ft volt. A csökkenés a személyi juttatás csökkenésével magyarázható. 

Dologi kiadások: 
Tekintettel  arra,  hogy  minden  intézménynél  a  dologi  kiadások tábla  részletesen 
taglalja  a kiadások jellegét  és jogcímét,  így azokra külön nagyon részleteiben nem 
kívánok kitérni. Lényegében a közüzemi díjaknál az árak emelkedésével kalkuláltunk, 
a mérlegtáblák jó összehasonlítási alapot adnak minderre. 

Szociális juttatások: 
A  szociális  juttatások  a  2010.  évi  tapasztalatok,  a  várható  tényadatok,  valamint  a 
jogszabályváltozásból  „prognosztizálható”  változások  alapján  lettek  meghatározva. 
Mindemellett  számoltunk  természetesen  az  egyes  segélyfajták  vonatkozásában  az 
átalaglétszámmal  a havi ténylegesen kifizetett összeg osztva 12 hónappal.  

A  két  legnagyobb  terület  e  résznél  a  bérpótló  juttatás  (2011.-ben:  15.048  E  Ft, 
átlaglétszám:  44  fő)  (a  volt  RÁT),  valamint  a  lakásfenntartási  támogatás  (2011. 
évben: 12.656 E Ft, átlaglétszám: 199 fő) előirányzata. 

Mint már korábban is említettem 2011. január 01.-től változott a szociális törvény a RÁT 
vonatkozásában (BPJ lett).  Nagyon nehéz megbecsülni azoknak a számát, akik e típust 
igénybe veszik, vagy igénybe vehetik. Befolyásolja mind az életkor, az egészségi állapot, 
a családi állapota, az iskolában történő tanulás, kereset, stb. 

Beruházások, felújítások: 
Ezen előirányzatokat részletesen az 5. melléklet tartalmazza. A felhalmozási táblában 
még jelenleg csak a 6.000 E Ft-tal  mertünk számolni,  mivel az ÖNHIKI igénylésének 
feltételei, az útmutató még nem ismertek. 2010. évben engedélyezte, hogy a felhalmozási 
kiadásokhoz az egyensúly a bevételi oldalon legyen meg, amely vagy állami támogatás, 
vagy  saját  bevétel,  vagy  hitel  lehetett.  Ez  utóbbi  bizonytalan  a  mostani  szabályozás 
körében. A részletes útmutató várhatóan 2011. február 28.napján jelenik meg. 
Meg kívánom jegyezni,  hogy a  szennyvízberuházásnál  nem terveztünk  előirányzatot, 
mivel azt majd csak augusztusban nyújtjuk be a 2. fordulóra. Hogy nyerünk-e akkor, azt 
még nem tudjuk, bizonytalan előirányzatot tervezni pedig nem akartunk. 

Felhalmozási többlet az önkormányzatnál nem jelentkezett. 

ÖSSZEGEZVE: 

Javaslom a Képviselő-Testületnek, hogy az: 
 az önkormányzat kiadási főösszegét 265.231 E Ft-ban, 
 a Polgármesteri Hivatal kiadási főösszegét 209.895 E Ft-ban, 
 Gondozási Központ 55.336 E Ft-ban állapítsa majd meg.  
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III.
E G Y E B E K      

1. Gördülő tervezés   
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény értelmében a költségvetésnek már 
nem kell tartalmaznia a következő két év adatait is. 

2. Jogszabályi kötelezettség  
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet előírja, 
hogy a bevételi-kiadási előirányzatok teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervet 
kell készíteni, ezt a 6. melléklet tartalmazza. 

A  több éves kihatással járó kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza,  valamint itt 
került kimutatása a hitelfelvétel is 0 E Ft-tal. 

Közvetett támogatásokat az önkormányzat nem biztosít,  így annak kimutatására nincs 
lehetőség. 

A jegyzői az intézményvezetőkkel kapcsolatos egyeztetést elvégezte, a végleges döntés úgymond a 
táblákban található. 

Fent leírtakat figyelembe véve – megfelelve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak – és 
tekintettel  arra  is,  hogy  az  ÖNHIKI  szabályozási  rendszere  az  előterjesztés 
elkészítésének  időpontjában nem ismert,  ezért  kérem a Tisztelt  Képviselő-Testületet, 
hogy  ne  fogadja  el Monostorpályi  Község Önkormányzata  2011.  évi  költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetét. Arról legkésőbb 2011. március elején döntsön. 

Az alábbi határozat – tervezet elfogadását viszont javaslom:  

Határozat-tervezet 
Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - Testületének 
…/2011. (……..) számú 

határozata 
A Képviselő-Testület 
a Polgármester előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdésében, valamint a 
80. § (1) bekezdése alapján

1. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2011.  évi  költségvetés  végrehajtása  érdekében  még 
szigorúbban  kezelje  a  költségvetési  egyensúly  biztosítását  és  ezt  kezelje/kezeltesse 
kiemelt feladatként.
Határidő: folyamatos 
Felelős: a polgármester, intézményvezetők 

2. utasítja  az  intézmények  vezetőit  a  2011.  évre  jóváhagyott  intézményi  kiadási-bevételi 
előirányzatok  betartására.  Kötelezi  az  intézményeket,  hogy  az  Monostorpályi  Község 
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében (továbbiakban: Rendelet) 
elfogadott kiemelt kiadási előirányzatokat  a Rendelet előírásainak megfelelően kezelje és 
azt az abban foglaltak szerint használja fel.  
Határidő: folyamatos
Felelős: intézmények vezetői
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A rendelet-tervezet, valamint a határozat-tervezet elfogadása minősített többséget 
igényel!

II. Jogszabályi háttér:     

1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,  
2. Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, 
3. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, 
4. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 
5. Az  Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

Monostorpályi, 2011. február 9. 

Szabó József 
polgármester  
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