
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2009. (II. 24.) sz.
r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  –  többször 
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján, a Magyar Köztársaság 
2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény figyelembevételével az 
alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A  rendelet  hatálya  kiterjed  az  Önkormányzatra,  a  Cigány  Kisebbségi 
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 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

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek

6. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
7. Nagy Miklós Városi Könyvtár
8. Sárréti Múzeum



(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül az 5. 
sz. melléklet szerinti szakfeladatokat határozza meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi 
összesített költségvetésének

a./ bevételi főösszegét 2.116.096 ezer Ft-ban
b./ kiadási főösszegét 2.116.096  ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat céltartaléka 127.319 ezer Ft.

Ebből:
- tanulók tankönyv támogatása   8.920 ezer Ft
- általános tartalék 40.000 ezer Ft
- felhalmozási pályázati sajáterő 78.399 ezer Ft

(melyből a megvalósítandó beruházások, felújítások)
 Tervezési feladatok (pályázatokhoz)
 Eü. alapellátás rekonstrukció-LEKI-pályázati önerő biztosítása
 Táncsics-Torda u. útépítés – LEKI pályázati önerő biztosítása
 Kolozsvári-Újtelep  XX.  u.  útépítés-LEKI  pályázati  önerő 

biztosítása
 Általános Iskola burkolatfelújítás– LEKI pályázati önerő biztosítása
 Játszóterek felújítása – CÉDE pályázati önerő biztosítása
 Somogyi Béla utca felújítása – TEUT pályázati önerő biztosítása
 Kinizsi utca közvilágítás – TEKI pályázati önerő biztosítása
 Temetői út felújítása – TEKI pályázati önerő biztosítása
 Járdafelújítások – TEUT pályázati önerő biztosítása
 Utcanév és tájékoztató táblák kihelyezése – TEKI pályázati önerő 

biztosítása
 Szeméttelepi út felújítása – TEKI pályázati önerő biztosítása
 Csapadékvíz elvezetés – DAOP pályázati önerő biztosítása
 Buszöblök,  buszfordulók  kialakítása  –  DAOP  pályázati  önerő 

biztosítása
 Petőfi utca szélesítése – DAOP pályázati önerő biztosítása
 Városközpont rekonstrukció – DAOP önerő finanszírozás
 Kommunális takarítógép beszerzés-pályázati önerő biztosítása
 Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje – CÉDE pályázati önerő 

biztosítása
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2009.évi költségvetésének 

a./ bevételi főösszegét 2.115.541 ezer Ft-ban
b./ kiadási főösszegét 2.115.541 ezer Ft-ban

2



állapítja meg.

(4) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2009.évi költségvetésének 
a./ bevételi főösszege 555 ezer Ft
b./ kiadási főösszege 555 ezer Ft.

Költségvetési bevételek

4. §

(1)  Az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti 
részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételi, kiadási előirányzatait 
a Képviselő-testület az 1. és 4. melléklet szerint határozza meg:

Bevétel Kiadás
1. Működési 2.010.885 ezer Ft 1.900.827 ezer Ft
2. Felhalmozási    105.211 ezer Ft    215.269 ezer Ft

ÖSSZESEN: 2.116.096 ezer Ft 2.116.096 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát a 
3., 5. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, feladatonként tájékoztató 
jelleggel a „Tájékoztató adatok V.” melléklet mutatja be.

7. §

Az  önkormányzat  kezességvállalásait,  valamint  a  hosszú  távú 
kötelezettségvállalásait  a  7.  és  8.  melléklet,  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat  költségvetését  elfogadó  határozatot  a  10.  melléklet 
tartalmazza.

8. §
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Az önkormányzat  2009.  évi  várható  bevételei  és  kiadási  előirányzatainak 
teljesüléséről  az  előirányzat-felhasználási  ütemtervet  a  9.  sz.  melléklet 
foglalja magába. 

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009-2011. évre a gördülő tervezés 
keretében  előre  jelzett  bevételi  és  kiadási  előirányzatait  működési  és 
felhalmozási  részletezésben  a  „Tájékoztató  adatok  IV.”  melléklet 
tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

10. §

Az önkormányzat  létszám keretét  -  álláshelyek  számát  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.

  (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  gazdálkodó  intézményei  saját  hatáskörben 
előirányzat-módosítást 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 
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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 2009. 
január 01. napjával kell alkalmazni.

(2)A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

                           Macsári József                                Dr. Oláh Ernő
          polgármester                               címzetes főjegyző
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