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Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2011. (II. 11.) rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 
Nógrádsipek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 65. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következő 
rendeletet alkotja: 
 

I. A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 

E rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületére és 
szerveire, költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, 
jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 
 
 

2. §. 
 
(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a 

(2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként 

működő intézményei külön-külön alkotnak egy-egy címet. 
 
(3) Bokor-Cserhátszentiván-Kutasó-Nógrádsipek Községek Körjegyzőségének költségvetését 

a 11. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

II. A költségvetés főösszegei 
 

3. §. 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
 
 a.) kiadási főösszegét  155.752 ezer forintban, 
 
 b.) bevételi főösszegét 155.752 ezer forintban, 
 
       ebből hiányának összegét  35.178 ezer forintban állapítja meg, amelyből 
  - a működési hiány összege:   35.178 ezer forint, 
  - a felhalmozási hiány összege:        0 ezer forint. 
 
(2) A bevételi főösszeg forrásonkénti kimutatása a rendelet 1. és 3. számú mellékletében 

szerepel. 
(3) A kiadási főösszeg címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. és 3. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
(4) A 2011. évi felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. 
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(5) A 2011. évi költségvetési évet követő két év várható előirányzatait az 5. számú melléklet 

tartalmazza. 
 
(6) Az önkormányzat 2011. év fejlesztési mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. 

számú melléklet tartalmazza. 
 
(8) Az önkormányzat 2011. évi likviditási és finanszírozási tervét a 8. számú melléklet 

tartalmazza. 
 
(9) Az önkormányzat 2011. évre engedélyezett létszámkeretét a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(10) Az önkormányzat intézményeinek létszámkeretét és vagyonát a 10. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
(11) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 3.363 e Ft, amelyből 2.000 e Ft 
felhalmozási célú pénzmaradvány, amely a 2010. évben megkezdett Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítésére felvett, fejlesztési célú hitel 
visszafizetésére fordítandó. A pénzmaradványból 1.363 e Ft működési célú pénzmaradvány.  
 

4. §. 
 
A képviselő-testület a 3. §-ban meghatározott hiány finanszírozását éven belüli hitel 
felvételével kívánja megoldani. A hitelszerződés megkötése a képviselő-testület hatásköre. 
 
 

III. Kiemelt kiadási el őirányzatok 
 

5. §. 
 
A működési kiadások összege 99.934 ezer Ft, mely a 3. számú mellékletben részletezettek 
szerint tartalmazza a dologi kiadások, személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 
összegét. 
 
 

6. §. 
 
Az átadott pénzeszközök, támogatások, társulásban való részvétel kiadási előirányzata 4.000 
ezer Ft. 
 
 

7. §. 
 

A képviselő-testület a beruházási és felújítási, valamint a felhalmozási célú hitel visszafizetés 
kiadások összegét 42.818 ezer forintban állapítja meg, amelyek részletezését a 4. sz. melléklet 
tartalmazza.  

 



 3 

 
IV. Általános tartalék 

 
8. §. 
 

A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 1.000 e Ft-ban határozza meg, amely 
felosztásának jogát a képviselő-testület fenntartja. 
 
 

V. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

9. §. 
 

(1) A költségvetés végrehajtásáért az e rendeletben kapott felhatalmazásra tekintettel a 
polgármester felelős. 

 
(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzatok intézményeit, azok vezetőit a 

költségvetésben tervezett bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére. 
 
(3) A kiemelt előirányzatok között csak a képviselő-testület csoportosíthat át. 
 
 

10. §. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bankszámlán lévő átmenetileg 
szabad pénzeszköz betétben történő elhelyezéséről, illetve ezen pénzeszköz terhére rövid 
lejáratú állampapír, illetve tőkegarantált befektetési jegy vásárlásáról döntsön. 
 
 

11. §. 
 

(1) A költségvetés hiányát rendkívül takarékos gazdálkodás és a működés szinten tartása 
mellett, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával a költségvetési év végére 
minimálisra kell csökkenteni. 

 
(2) A képviselő-testület a biztonságos gazdálkodás érdekében az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be, azt 
megelőzően előleget nem igényel. 

 
 

12. §. 
 
(1) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

részére megállapított támogatások folyósítási feltételeiről a támogatást megállapító szerv 
jogosult dönteni. 

(2) A támogatott működéséhez való hozzájárulás céljából nyújtandó, 100.000 forint feletti 
támogatások vonatkozásában a támogatási szerződésben a támogatási összeg féléves 
bontásban történő folyósítását kell meghatározni. 

(3) A szerződésben megállapított határidőig a támogatással el kell számolni, ellenkező 
esetben a támogatás összegét az elszámolás határidejét követő 15 napon belül az 
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önkormányzat számlájára vissza kell fizetni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő 
személyek, szervezetek részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható. 

 
 

13. §. 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 43. §-ának (1) bekezdésében 
foglalt illetményalap 2011. évben 38.650.- forint. 
 
 

VI. Záró rendelkezés 
 

14. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

Doman Ferenc    Dr. Kiss Tamás 
                polgármester                                   körjegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
Nógrádsipek, 2011. február 11. 
 
 
         Dr. Kiss Tamás 
             körjegyző 


