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Rendelet szövege
Medgyesbodzás Községi
Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2010(II.26.) rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
Medgyesbodzás Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 16§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tekintettel
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65§ (1) bekezdésére a 2010.
évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetésében szereplı költségvetési szervre (szervekre).

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. évi költségvetése
2. §
A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi
költségvetésének

a) bevételi fıösszegét 224 113 ezer forintban,
b) kiadási fıösszegét 224 113 ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek
3. §
(1) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételének fıösszegét 224 113 ezer
forintban állapítja meg.
(2) A 2010. évi költségvetési bevételeket forrásonként az alábbiak szerint határozza
meg:
/ezer forintban/
60 548
I. Mőködési bevételek:
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1)
2)

Intézményi mőködési bevételek
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
2.1) Illetékek
2.2) Helyi adók
2.3) Átengedett központi adók
2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

7 430
53 118
0
6 300
46 070
748

II.

Támogatások:

92 905

1)

Önkormányzatok költségvetési támogatása
92 905
1.1) Normatív hozzájárulások
27 506
1.2) Központosított elıirányzatok
1 783
1.3) Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadómővészeti szervezetek támogatása
0
1.4) Normatív kötött felhasználású támogatások
63 616
1.5) Fejlesztési célú támogatások
0

III.

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek:

1 005

1)
2)
3)

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
Pénzügyi befektetések bevételei

1000
205
0

IV.

Támogatásértékő bevételek:

2 020

1)
2)

Támogatásértékő mőködési bevételek
Támogatásértékő felhalmozási bevételek

2 020
0

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök:

1)
2)

55 749

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülrıl

VI.

55 749

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és
vállalkozási tevékenység közötti elszámolások:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
VII.

0

0

212 227

Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom
nélküli bevételek:

1)

Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának
igénybevétele:
1.1) Mőködési célra
1.2) Felhalmozási célra
2)
Elızı évek vállalkozási maradvány igénybe vétele
1.1) Mőködési célra
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1.2) Felhalmozási célra

0

VIII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele:

0

IX.

Kötvények kibocsátásának bevétele:

0

X.

Hitelek:

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSİ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSİ
FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:
11 886
BEVÉTELEK ÖSZZESEN:

224 113

(3) Az önkormányzat 2010 évi költségvetési bevételeit fıbb bevételi jogcímenként az
1 számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2010 évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve
mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 2010 évi elıirányzott bevételeket szakfeladatonkénti bontásban a rendelet 3.
számú mellékletében olvashatjuk.
Költségvetési kiadások
4.§
(1) Az önkormányzat 2010 évi költségvetési kiadásainak fıösszegét 224 113 ezer
forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület
a következık szerint határozza meg:
/ezer forintban/
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelı járulékok:
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:
Támogatásértékő mőködési kiadás:
Mőködési célú pénzeszköz átadás:
Önkormányzat által folyósított ellátások:

63 281
12 606
41 571
5 637
904
34 491

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

62 749

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
Felújítások:
Beruházási kiadások:
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

0
60 686
200
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Felhalmozási célú kamatkiadás:

1 863

(4) Az önkormányzat 2010 évi finanszírozási kiadása:

2 874

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

224 113

(5) Az önkormányzat 2010 évi költségvetési kiadásait fıbb bevételi jogcímenként a 4.
számú melléklet tartalmazza.
(6) A 2010 évi elıirányzott mőködési kiadásokat a rendelet 5. számú melléklete
tartalmazza.
(7) A felújítási és felhalmozási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete
tartalmazza.
(8) A 7. számú melléklet a 2010 évben tervezett kiadásokat tartalmazza
szakfeladatok szerinti bontásban.
(9) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését 2010 évben a 8 számú
melléklet tartalmazza

Költségvetési kiadások és bevételek
5.§
(1) Az önkormányzat 2010. évi elıirányzatait feladatonként a 9. számú melléklet
mutatja.
(2) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató
jelleggel, mérlegszerően a 10. számú melléklet adja meg.
(3) Az Önkormányzat 2010. évi likviditási tervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az általános és céltartalék elıirányzatok
Az önkormányzat tartaléka:
céltartalék:
általános tartalék:

0 ezer forint
0 ezer forint
0 ezer forint

(5) Az önkormányzat 2010 évben az elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány,
pénzmaradvány felhasználását 11 886 ezer forintban határozza meg.
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A költségvetési létszámkeret
6.§
(1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát:
71 fı átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-elıirányzatát a
képviselı-testület a 12. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási elıirányzatai
év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselı testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési
rendelet módosítása.
(3) 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 képviselı testület negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv
számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı
megküldésének (külön jogszabályban meghatározott) határidejéig, december
31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
(4) A helyi önkormányzati feladatok érdekében jóváhagyott elıirányzatok között
az átcsoportosítás jogát a képviselı testület a polgármesterre átruházza.
(5) Az átcsoportosítás joga nem érinti az 1.-2. §-ban foglalt bevételi és kiadási
fıösszegek megváltoztatását.
(6) A képviselı testület a köztisztviselık illetményalapját 38 650 Forintban
állapítja meg a törvényi minimumnak megfelelıen.

6/9

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

(7) A képviselı testület a 2009 évben megújított folyószámla hitelkeretét annak
lejáratakor ismét igénybe kívánja venni a számlavezetı pénzintézettıl. A hitel
fedezete az éves költségvetés, és a képviselı testület vállalja a felvett hitel tıke
és járulékainak visszafizetését.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány
finanszírozási módja, a hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl.
(9) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján
gondoskodik. A 2010 évi költségvetés végrehajtásáról a költségvetési évet
követı hónapon belül be kell számolni a képviselı testületnek.
Záró rendelkezések
8§
Ez a rendelet 2010. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január
1-jétıl kell alkalmazni.

Medgyesbodzás, 2010. február 25.

..........................................
Varga Gábor
polgármester

PH

Kihirdetve : 2010. február 26.

..........................................
Dr. Sódar Mária
jegyzı
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Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Mellékletek jegyzéke

1. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 évi bevételei fıbb bevételi
jogcímenként
2. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 évi bevételei forrásonként

3. számú melléklet: Az önkormányzat
szakfeladatok szerinti bontásban
4. számú melléklet:
jogcímenként

Az

önkormányzat

2010

2010

évi

évi

elıirányzott

kiadásai

bevételei

fıbb

kiadási

5. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 évi mőködési kiadásai forrásonként
6. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 évi felhalmozási kiadásai forrásonként

7. számú melléklet: Az önkormányzat
szakfeladatok szerinti bontásban

2010

évi

elıirányzott

kiadásai

8. számú melléklet: Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

9. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 évi elıirányzatai forrásonként
10. számú melléklet: A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 20102011-2012 évi alakulását bemutató mérleg

11. számú melléklet: Likviditási terv
12. számú melléklet: Az önkormányzat 2010 évi létszámadatai
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