Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
a 9/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet által módosított

1/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra, az önkormányzat által alapított, irányított költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. §
(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 67. §
(3)

bekezdésében

foglaltak

alapján

az

önkormányzat

költségvetésének

címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési
intézmények, a polgármesteri hivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok
külön-külön alkotnak egy-egy címet. Címet alkotnak továbbá a támogatások,
átadott pénzeszközök, a felhalmozási kiadások, a tartalékok és a finanszírozási
kiadások.
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(3) A címrendet a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. számú
mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
bevételi főösszegét

9.961.085 ezer forintban, azaz

kilencmillió-kilencszázhatvanegyezer-nyolcvanöt ezer forintban,
hiányát

4.260.290 ezer forintban, azaz

négymillió- kétszázhatvanötezer- egyszázkilencvenkilenc ezer forintban,
kiadási főösszegét

13.893.870 ezer forintban, azaz

tizenhárommillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hétszázhetvenkilenc ezer
forintban,
finanszírozási kiadás összegét

327.505 ezer forintban, azaz

háromszázhuszonhétezer-ötszázöt ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított 4.260.290 ezer Ft összegű költségvetési
hiányból:
a) 2.235.639 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek
pénzmaradványának igénybevételével,
b) 2.024.651 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső
finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitellel fedezi.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában megállapított összegből 1.363.132 ezer Ft a
felhalmozási kiadások, 399.637 ezer Ft a támogatások, átadott pénzeszközök,
36.367 ezer Ft a működési kiadások, és 436.503 ezer Ft a céltartalékok előző évi
kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa.
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(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható
teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. sz. melléklet
tartalmazza.
4. §
(1) A

3.

§

(1)

bekezdésben

megállapított

bevételi

főösszeg

előirányzat-

csoportonkénti összegeit – a belső és külső finanszírozású tételekkel együttesen
– az 1. és 2. számú melléklet szerint határozza meg.
(2) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti
összegeit, továbbá a finanszírozási kiadásokat a 3. számú melléklet szerint
határozza meg.
(3) A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó
szerve a Polgármesteri Hivatal. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok
költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 11. sz. melléklet
tartalmazza. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének
elfogadásáról szóló határozatait a 11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 11/E és 11/F sz.
mellékletek tartalmazzák.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megbontását a rendelet
2., 7., 8. számú mellékletei, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3, 4, 4/A,
4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F, 5, 6. számú mellékletei tartalmazzák.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket
intézményenként

(címenként)

a

7,

8.

számú

mellékletek,

a

kiadások

jogcímenkénti megoszlását a 9, 9/A, 9/B, 9/C, 10, 10/A, 10/B, 10/C. sz.
mellékletek tartalmazzák.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat célonként, a
felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
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(7) A polgármesteri hivatal működési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását a 4,
4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F számú melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkereteit a 15. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a kiadások között 66.413 e Ft általános és 1.331.629 e Ft
céltartalékot állapít meg.
(2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető,
évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére
szolgál.
(3) Az (1) bekezdésben tervezett céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú
melléklet mutatja be.
6. §
(1) A 3. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és
felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól
elkülönítetten tájékoztató jelleggel a 12. számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási 2011-2013.
közötti alakulását külön bemutató mérleget a 13. számú melléklet szerinti
részletezésben és tartalommal határozza meg.
(3) A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei a 14. számú
melléklet szerint épülnek be a költségvetésbe.
7. §
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(1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó
kötelezettségeit éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal,
hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés
elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségét és kezességvállalását lejárat
és eszközök szerint a 17. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet
mutatja be.
8. §
(1) Az Európai Uniós támogatással, valamint a hazai forrásból benyújtott és
folyamatban lévő pályázati támogatással megvalósuló programok bevételi, és
kiadási előirányzatait elkülönítetten a 19. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 8. § (2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt
feladatai ellátásának mértékét és módját a 20. számú melléklet mutatja be.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. §
Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és
a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény és az Áht.,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) előírtak az irányadók.
10. §
Az

önkormányzati

szintű

költségvetés

végrehajtásáért

a

polgármester,

a

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
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11. §
A Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja Budaörs Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága számára az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
esetenként egyszáz millió Ft összeghatárig:
(a) Az

intézmények

közötti

működési

feladatrendezés

miatti

előirányzat

átcsoportosítás, ha a feladatok illetve azok teljesítése, a költségvetés tervezésekor
számításba vettektől eltérően alakulna, kivéve, ha a feladatok átrendezéséről
jogszabály vagy Képviselő-testületi döntés másként határozott,
b) a jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás az
önállóan működő intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás
következik be
c)1 céltartalék felszabadítása.

12. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati
gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban
5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok
végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
(2) Év közben, ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési
fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első
negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv
számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének
meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési
rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
13. §

1

A 9/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet által módosítva. Hatályos 2011. március elsejétől.
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(1) A képviselő-testület közvetlenül az intézményfinanszírozás keretében biztosítja a
nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás kiegészítő hozzájárulást, a feladatot
ellátó intézményei számára.
(2) A német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatásra a költségvetés 6. számú
mellékletében betervezett 12.600 eFt felosztásáról a Budaörsi Német Nemzetiségi
Önkormányzat dönt.
14. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben
meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői
előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és
gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények a részükre megállapított
személyi

juttatások

és

létszám

előirányzatával

jogszabályi

előírások

figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A jogszerű gazdálkodásért és az
intézményi és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás vezetéséről szintén az
intézmény vezetője köteles gondoskodni.
(2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési
kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját
bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat, és kifizetéseket is ezen
összeghatárig rendelhet el.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi
működési többletbevételét - az intézményi bevételek eredeti előirányzatán felül
pénzügyileg teljesült összeg - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével, a
felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, és a képviselőtestület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti
bevételhez jut átvett pénzeszköz, vagy támogatásértékű bevétel címén, a
tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott
mértéknek megfelelő összegű, a Képviselő-testület általi előirányzat-módosítás
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után használhatja fel. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott
tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(5) A

(3)-(4)

bekezdés

szerinti

előirányzat-módosítás

költségvetési

többlet-

támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben
nem járhat.
(6) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézményeknél a tervezett
bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás
növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
(7) Az OEP finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti
különbség az intézménynek nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét
csökkenti.
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben a
jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel –
saját hatáskörű átcsoportosítást hajthat végre. A saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-átcsoportosításról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni
kell. A képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, de legkésőbb a
költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő
megküldésének

határidejéig,

december

31-i

hatállyal

módosítja

ennek

megfelelően a költségvetési rendeletét.
(9) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt
élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira és
közüzemi költségeire megtervezett előirányzatok tekintetében átcsoportosítás
saját hatáskörben nem hajtható végre.
(10) A szellemi tevékenység jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi
juttatások előirányzata terhére növelhető.
(11) A költségvetési szervek (intézmények) költségvetésében jutalom címén
teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az
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eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg
a 8 %-os mértéket.
(12) A költségvetési szerveknél jutalmazásra, prémium címén a (11) bekezdés
szerinti hányad, a személyi juttatások évközi megtakarítása, valamint az (3) és (4)
bekezdésben meghatározott többletbevételből jutalmazásra fordítható rész
együttesen nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások
előirányzatára vetítve a 18 %-os mértéket.
(13) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2 % os

kereset-kiegészítés

fel

nem

használt

előirányzata

–

az

elfogadott

költségvetési törvény alapján – kizárólag a keresetbe tartozó juttatások
emelésére fordítható.
(14) A Képviselő-testület a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak számára 2011.
évben kereset kiegészítést állapít meg, melynek éves összegét intézményenként
az alábbiak szerint biztosítja:
1. sz. Általános Iskola

24.522 eFt

Herman Ottó Általános Iskola

14.072 eFt

Bleyer Jakab Német N. Általános Iskola

18.561 eFt

Kesjár Csaba Általános Iskola

15.192 eFt

Leopold Mozart Zeneiskola
Illyés Gyula Gimnázium és KSZK I

8.213 eFt
17.032 eFt

Gesz és intézményei
Pitypang Bölcsőde

6.334 eFt

Százszorszép Bölcsőde

7.761 eFt

Csicsergő Óvoda

5.506 eFt

Rózsa utcai Tagóvoda

3.159 eFt

Vackor Óvoda

4.374 eFt

Csillagfürt Óvoda

6.020 eFt

Kamaraerdei Óvoda

4.290 eFt

Farkasréti Pagony Óvoda

3.940 eFt

Zippel-Zappel Óvoda

4.554 eFt

Hodfény Utcai Óvoda

3.871 eFt
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Kincskereső Tagóvoda

2.546 eFt

Mákszem Tagóvoda

3.546 eFt

Nevelési Tanácsadó

5.624 eFt

Védőnői Szolgálat

2.244 eFt

Polgárok Háza

555 eFt

Jókai Mór Művelődési Központ

2.856 eFt

GESZ szervezete

2.712 eFt

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

3.240 eFt

Budaörsi Játékszín

3.378 eFt

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény

1.572 eFt

ÖSSZESEN:

175.674 eFt

(15) A (14) bekezdésben meghatározott keret felosztását a képviselő-testület az
intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy azon vezetők tekintetében,
akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset kiegészítés
megállapítására a polgármester jogosult.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézmények részére (a
Polgármesteri Hivatal kivételével) béren kívüli juttatásokra és az azokat terhelő
munkáltatói járulékokra 2011. évben az alábbi kereteket biztosítja:
1. sz. Általános Iskola

9.890 eFt

Herman Ottó Általános Iskola

20.801 eFt

Bleyer Jakab Német N. Általános Iskola

19.180 eFt

Kesjár Csaba Általános Iskola

10.255 eFt

Leopold Mozart Zeneiskola
Illyés Gyula Gimnázium és KSZK I

4.714 eFt
13.740 eFt

Gesz és intézményei
Pitypang Bölcsőde

6.700 eFt

Százszorszép Bölcsőde

8.600 eFt

Csicsergő Óvoda

5.370 eFt

Rózsa utcai Tagóvoda

3.400 eFt

Vackor Óvoda

4.300 eFt

Csillagfürt Óvoda

4.077 eFt

Kamaraerdei Óvoda

2.766 eFt
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Farkasréti Pagony Óvoda

3.850 eFt

Zippel-Zappel Óvoda

4.400 eFt

Hodfény Utcai Óvoda

3.884 eFt

Kincskereső Tagóvoda

2.750 eFt

Mákszem Tagóvoda

3.600 eFt

Nevelési Tanácsadó

4.220 eFt

Védőnői Szolgálat

2.200 eFt

Polgárok Háza

800 eFt

Jókai Mór Művelődési Központ

2.650 eFt

GESZ szervezete

2.400 eFt

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

2.055 eFt

Budaörsi Játékszín

2.800 eFt

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény

1.000 eFt

ÖSSZESEN:

150.402 eFt

(17) A (16) bekezdésben meghatározott keretet az intézményvezetőnek az adott
intézményen belül azonos mértékben kell biztosítania.
(18) A Polgármesteri Hivatalnál jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi
ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi
juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18 %-os mértéket.
(19) Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 14/2004. (III.24.) sz.
ÖKT rendeletben meghatározott mértékű juttatással együtt a céljuttatás címén
tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány
összegét - nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások
előirányzatára vetítve a 12 %-os mértéket.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti
jogviszonyban,

illetve

munkaviszonyban

állók

esetében

félhavi

kereset

kiegészítést biztosít a 2011-es költségvetésében. A külön juttatás kifizetésére az
I-III. negyedéves beszámoló elfogadását követően kerülhet sor, ha a Képviselőtestület másként nem dönt.
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(21) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való
gazdálkodás tekintetében az Ámr. előírásait kell alkalmazni.
15. §
(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját
számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani.
(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi
szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv
mindenkori vezetőjét terheli.
16. §
(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi előirányzatokbólmegtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével
kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó, önállóan
működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés
fegyelmi felelősséget von maga után.
17. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a 22. számú
mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges
adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot
követő hó 5-ig a jegyző részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.
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(2) Amennyiben a 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, a képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.
(3) A 22. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervenként tartalmazza az éves eredeti előirányzat 10 %-os összegét.
18. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a
polgármesteri hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett
finanszírozási terv alapján. Az önkormányzat a tervtől év közben eltérhet, ha az
nem veszélyezteti az intézmény működését.
(2) A működési célt szolgáló önkormányzati támogatások finanszírozása támogatási
megállapodás alapján történik.
(3) A

polgármesteri

hivatal,

valamint

az önállóan

működő

és

gazdálkodó

költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.
19. §
(1) Budaörs Város Önkormányzatának – az Ötv. 88. §(2) bekezdése értelmében – az
adósságot

keletkeztető

éves

kötelezettségvállalásának

felső

határa

4.908.505 e Ft.
20. §
(1) A

képviselő-testület

a

helyi

kisebbségi/nemzetiségi

önkormányzatok

működésének támogatására az önkormányzat pénzügyi forrásából 26.004 e Ft-ot
biztosít.
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(2) A képviselő-testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának

törvényességéért,

bevételi

és

kiadási

előirányzatainak

megállapításáért és teljesítéséért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért
felelősséggel nem tartozik.

(3)

Az önkormányzat költségvetési rendeletébe – azonos szerkezettel – beépült
kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi/nemzetiségi
önkormányzatok

határozatai

alapján módosíthatók.

E módosításokat

az

önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi és kiadási oldalon is át kell
vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
21. §
(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves
ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a
polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a
képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles
gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv
belső ellenőrzésének megszervezéséről.
Vegyes rendelkezések
22. §
(1) Budaörs Város közigazgatási területén 2011. évben a fapótlási kötelezettség
pénzben történő megváltásának bruttó összege: 38.660 Ft.
(2) 2011. évben az életkezdési kiegészítő támogatás gyermekenkénti összege
30.000 Ft.
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(3) 2011. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 3.500 Ft/napirendi
pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.
23. §
(1) A képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az
intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg
gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.
(2) Az Áht. 15/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselőtestület a Kétszázezer forint alatti támogatások adatainak – melyet adott
költségvetési évben egybe kell számítani – közzétételét mellőzi.
24. §
(1) Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve
magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel –
nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról,
melyet minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.
(2) A

Polgármesteri

Hivatal

ágazatilag

érintett

irodái

a

támogatásokról

szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg
felhasználását, és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a
támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén
kötelesek a támogatást felfüggeszteni, és a visszafizetési kötelezettség
érvényesítéséről gondoskodni.
25. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes
jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat
abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást
igényel.
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(2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben
nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása
miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó
önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni.
26. §
(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal
pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a
költségvetési

szervek

kötelezettséggel

nem

terhelt

pénzmaradványainak

jóváhagyásáról vagy elvonásáról.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) az önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó
pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve
arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a
személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
d) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(3) A költségvetési intézményt meg nem illető pénzmaradvány összegét az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell a Képviselő-testület
döntését követő nyolc napon belül, az érintett előirányzatok módosítása mellett
befizetnie.
(4) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet
megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

27. §
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(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek
fel és nem nyújthatnak, garanciát és kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt
nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, kötvényt
nem bocsáthatnak ki, pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet
magába foglaló szerződéseket nem köthetnek.
(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott jogokat a Képviselőtestület által meghatározott keretek között gyakorolhatja.
(3) A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez kapcsolódóan:
a) saját hatáskörben megtartja a hosszú lejáratú hitelfelvételre vonatkozó
döntési jogát. Fedezetül az önkormányzati törzsvagyon, a normatív
állami hozzájárulás és támogatás, az egyéb központi költségvetési
támogatás,

az

átengedett

személyi

jövedelemadó,

valamint

a

támogatás értékű működési bevételek nem használhatók fel.
b) a munkabér hitel felvételben, és az év közben jelentkező átmeneti
likviditási gondok kezelésére folyószámlahitel szerződés megkötés
jogát 800.000 ezer Ft összegben a Polgármester részére biztosítja, a
soron

következő

képviselő-testületi

ülésen

történő

beszámolási

kötelezettség mellett.
c) amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy
kötvényt bocsát ki, a Képviselő-testület köteles könyvvizsgálót megbízni
és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással
kapcsolatos szakmai véleményét a Képviselő-testülettel ismertetni. Az
előzetes véleményről a Képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást
nyújtó pénzintézetet köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételekről
és kötvénykibocsátásról a Képviselő-testület minősített többséggel
dönt.

Záró rendelkezések
28. §
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(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) és (3)
bekezdésben foglaltak kivételével – a 2011. évi költségvetés végrehajtása során
kell alkalmazni.
(2) A 29. § (1)-(2) bekezdését, valamint (4)-(13) bekezdését, és a 30-31. §-t a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) A 29. § (3) bekezdését a rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek
esetében kell alkalmazni.
(4) A 29-31. § és a rendelet 24. sz. melléklete 2011. március 2. napján hatályát
veszti.

Módosuló rendelkezések
29. §
(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.)
rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(Hatáskör)
(2) A Képviselő-testület az e rendelet 13. (6) bekezdése, 16. §-a, 28/C. §-a, 28/D.
§-a, 33. § (4) bekezdése, valamint 41/B. § esetében az I. fokú hatáskört a
Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át.”
(2) A R. 5. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14)

Az

átmeneti

segély

és

a

rendkívüli

gyermekvédelmi

támogatás

megállapításánál figyelemmel kell lenni a kérelmező részére az Önkormányzat
által nyújtott egyéb támogatásokra is.”
(3) A R. 13. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki.
„(9)

A

méltányosságból

megállapított

illetve

kiegészített

lakásfenntartási

támogatást 2011. augusztus 31. napjáig lehet megállapítani.”
(4) A R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(Szemétszállítási díj)
(1) A szemétszállítási díj fizetését az önkormányzat átvállalja annak a 70. életévét
betöltött, a lakásban életvitelszerűen lakó kérelmezőnek, aki kizárólag egyedül,
házastársával vagy élettársával él.”
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(5) A R. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az átmeneti segély összege – tárgyévben – legfeljebb a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének a háromszorosa.”
(6) A R. 28/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Átmeneti segély havi rendszerességgel adható,
a) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással illetve a Szt. 25. §
(4) bekezdés alapján havi rendszeres szociális ellátásban részesülő személy él,
és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át,
b) ha a kérelmező egyedül élő, és nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban illetve Szt.
25. § (4) bekezdés alapján havi rendszeres szociális ellátásban részesül, valamint
a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %- át,”
(7) A R. 28/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély havi összege az (1)
bekezdés a) és c) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb 20%-a, az (1) bekezdés b) pontja esetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 25%-a.”
(8) A R. 28/B. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A gyógyszertámogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, de minimum havi 1000,- Ft.”
(9) A R. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A temetési segély összegét a rendeletben foglaltak alapján a családban az
egy főre jutó havi jövedelemtől függően kell megállapítani az alábbiak szerint:
Jövedelmi értékhatár

Temetési segély mértéke

0-ÖNYM 100%-ig

ÖNYM 300%-a

ÖNYM 100%-a – 150%-a

ÖNYM 250%-a

ÖNYM 150%-a – 200%-a

ÖNYM 200%-a

ÖNYM 200%-a - 300%-a

ÖNYM 100%-a

(ÖNYM = öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege)”
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(10) A R. 32/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„(Életkezdési kiegészítő támogatásra jogosult a 2005. december 31. napja után
született gyermek, amennyiben)
c) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.”
(11) A R. 32/B. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(Születési támogatásra jogosult a 2006. január 01. napja után született
gyermeket saját háztartásában nevelő, szülő/törvényes képviselő, amennyiben)
b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, a gyermeket
egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének háromszorosát, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az
egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a 31/A. § által meghatározott
értéket.”
(12) A R. 33. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)
(3) Egy naptári évben egy gyermek, éves szinten a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszereséig részesülhet támogatásban.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben (tartós betegség, munkanélküliség, a
gyermekkel kapcsolatos váratlan kiadás, baleset, elemi kár) a 33. § (3)
bekezdésében meghatározott összegtől a Bizottság az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének háromszorosáig eltérhet.
(5) Annak a gyermeknek, akinek tárgyév december 1-jén a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll minden év december
hónapjában az önkormányzat egyszeri, gyermekenként 5000 forint pénzbeli
támogatást folyósít.”
(13) A R. 41/C. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(Védőoltások támogatása)
(1) E rendelet alapján az önkormányzat természetben nyújtott támogatásként
biztosítja a méhnyakrák megelőzésére, a 13 – 18. éves leányok részére a
méhnyak-rák kialakulásáért felelős humán papilloma vírusfertőzés (HPV) okozta
megbetegedés

elleni

védőoltást

feltéve,

hogy

a

gyermek

rendszeres
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gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásakor
fennáll.
(2) A támogatás a törvényes képviselő által, az (1) bekezdés szerinti megfelelés
esetén, önkéntes alapon igényelhető.”

30. §
A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 24. számú melléklete lép.

31. §
(1) Hatályát veszti a R. 13. § (6) bekezdése, 13. § (8) bekezdése, 27. § (4)
bekezdése, 28. § (4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a R. 22. §-a azzal, hogy akik részére az ápolási díj korábban
megállapításra került, az ellátás 2011. március 1-jétől a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44. §-a szerinti összegben kerül
folyósításra.
Budaörs, 2011. február 1.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Dr. Bocsi István
Jegyző
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Az 1/2011. (II.04.) önkormányzati rendelet 2011. február 4-én a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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