Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2010.(II.23.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított –
1992.évi XXXVIII. Törvény 65.§-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Kormányrendelet alapján, a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló
2009.évi CXXX. törvény figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra,

valamint az Önkormányzat

költségvetési szerveire.
2. §.
(1) Az

államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a

címrendet az alábbiakban állapítja meg:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
Cím

Megnevezés

1.

Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola

3.

Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

4.

Városi Tűzoltóparancsnokság

5.

Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ

Önállóan működő költségvetési szervek:
6.

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

7.

Nagy Miklós Városi Könyvtár

8.

Sárréti Múzeum

2
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül az 5. sz.
melléklet szerint szakfeladatrendet határozza meg.
3. §.
(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének
a./ bevételi főösszegét

2.425.788 ezer Ft-ban

b./ kiadási főösszegét

2.425.788 ezer Ft-ban

állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 3.§ (1) a./ pontban meghatározott bevételi főösszeget az alábbi
bontásban határozza meg:
aa./ Működési bevételek
ab./ Felhalmozási bevételek
Pénzforgalmi bevételek összesen:

1.844.377 ezer Ft
190.670 ezer Ft
2.035.047 ezer Ft

ac./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
(pénzforgalom nélküli bevétel)

190.741 ezer Ft

ad./ Fejlesztési célú, éven túli hitel

200.000 ezer Ft

Finanszírozási bevételek összesen:

390.741 ezer Ft

Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási)
mindösszesen:

2.425.788 ezer Ft

(3) A Képviselő-testület a 3.§ (1) b./ pontban meghatározott kiadási főösszeget az alábbi
bontásban állapítja meg:
ba./ Működési kiadások
bb./ Felhalmozási kiadások
Pénzforgalmi kiadások összesen:

1.904.660 ezer Ft
521.128 ezer Ft
2.425.788 ezer Ft

(4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési bevételek és a működési kiadások
különbözeteként keletkezett 60.283 ezer Ft működési hiányt az előző évi működési
célú pénzmaradványból finanszírozza.
(5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a felhalmozási
kiadások különbözeteként keletkezett 330.458 ezer Ft felhalmozási hiányt 130.458
ezer Ft mértékben az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, míg a
fennmaradó hiányt 200.000 ezer Ft éven túli lejáratú hitelből finanszírozza.
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(6)

A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az 1.sz mellékletben foglaltaknak
megfelelően 55.493 eFt-ban határozza meg,
ebből: - általános tartalék

15.000 ezer Ft

- felhalmozási céltartalék

45.493 ezer Ft

melyből a megvalósítandó beruházások, felújításokhoz rendelt saját erő:
o Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukció (DARFT)
o Várhelyi ifjúsági tábor felújítása
o Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése
o Általános Iskola régi szárnyának felújítása
o Petőfi utca útburkolatának felújítása.
(7) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat mérlegszerűen, finanszírozási célú műveletekkel, egyensúlyban a
4.számú melléklet szerinti részletezettséggel fogadja el.
Költségvetési bevételek
4. §.
(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az
1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá
önállóan működő intézményeinek bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerint
fogadja el.
(3) A 2009.évi CXXX. törvényben meghatározott állami támogatásokat – tájékoztató
jelleggel - az A-E. mellékletek tartalmazzák.
Költségvetési kiadások
5. §.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan működő és gazdálkodó,
továbbá önállóan működő intézményeinek működési-, felhalmozási kiadási
előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 1. és 3. melléklet szerint határozza meg.
(2) A

Képviselő-testület

az

önkormányzat

intézményeinek

(címeinek)

és

a

Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát a 3., 5.
melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő testület az önkormányzat 2010.évre tervezett felhalmozási kiadásait
célonként,

a

felújítási

kiadásokat

feladatonként

a

9.számú

mellékletben

meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
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megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9/1.számú melléklet
szerint határozza meg.
(4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és feladatonként
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a „Tájékoztató adatok V.” melléklet mutatja be.
6. §.
Az önkormányzat kezességvállalásait, valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 7.
és 8. melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetést elfogadó határozatát a
10.melléklet tartalmazza.
7. §.
Az önkormányzat 2010. évi várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet foglalja magába.
8. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010-2012. évre a gördülő tervezés keretében
előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a
„Tájékoztató adatok IV.” melléklet szerint fogadja el.
9.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését és
támogatását bemutató adatokat a „Tájékoztató adatok I.”, a 2010.évre vonatkozó
társadalom-és szociálpolitikai kiadásokat tartalmazó adatokat a „Tájékoztató adatok II.”,
míg a nyújtott támogatásokat és pénzeszköz átadásokat bemutató adatokat a „Tájékoztató
adatok III.” melléklet szerint elfogadja.
A költségvetési létszámkeret
10. §.
Az önkormányzat intézményenkénti létszámkeretét - álláshelyek számát, valamint a
közfoglalkoztatottak éves átlaglétszámát a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. §.
Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
12. §.
(1)

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.

5
(2)

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
13. §.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei saját hatáskörben előirányzatmódosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a
polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül köteles tájékoztatni.
14. §.
(1)

A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. Törvény 74. §.(2) bekezdésének
figyelembevételével a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok előirányzatai
közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.

(2)

Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, saját
hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást.
15. §.

Az önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban
állapítja meg.
16. §.
Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által készített (az önkormányzat
által elfogadott) előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.
Záró rendelkezések
17. §.
(1)

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január
01. napjával kell alkalmazni.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

Szeghalom, 2010. február 6.

Macsári József

Dr. Oláh Ernő

Polgármester

címzetes főjegyző

