Szajla Községi Önkormányzat
2/2009.(II.17.)
RENDELETE
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Módosította: 11/2009(V.29.)Ör.
13/2009.(X.01.)
A települési önkormányzat és intézményei
2009. évi költségvetésérıl
A képviselı-testület az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a
felhatalmazása alapján, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII.
törvény rendelkezéseit figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A képviselı-testület a Képviselı-testület, Polgármesteri Hivatal és intézményei együttes
2009. évi költségvetésének az alábbi összegekben fogadja el:

Bevételi és kiadási fıösszegét

145 894 eFt-ban

állapítja meg.
2.§.
A Kr. 2.§.(1) bekezdése helyébe a következı bekezdés lép:
„2.§.(1) A bevételi és kiadási fıösszeget az alábbiak szerinti részletezésben fogadja el:
a) Felhalmozási célú bevétel:
 ebbıl elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány
b) Felhalmozási célú kiadás:
 ebbıl beruházás
 felújítás
 intézményi felújítási kiadás
 felhalmozási célú tartalék
 felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Mőködési célú bevétel:
 ebbıl elızı évi pénzmaradvány
Mőködési célú kiadás:
 Személyi juttatások
 Munkaadói járulékok
 Dologi jellegő kiadások
 Önkormányzat által folyósított ellátás
 Támogatásértékő és mők. célú pénzeszk.átadás
 Általános tartalék
 Céltartalék
Létszámkeret
 intézményi létszám
 szakmai tevékenységet ellátók száma
Külsı, állományba nem tartozók száma

35 278 e Ft
33 983 e Ft
34 903 e Ft
15 977 e Ft
2 584 e Ft
315 eFt
15 687 e Ft
340 e Ft
110 616 e Ft
15 537 e Ft
110 991 e Ft
41 910 e Ft
11 445 e Ft
25 566 e Ft
21 203 e Ft
3 450 e Ft
6 858 e Ft
559 e Ft
27 fı
18 fı
9 fı
16 fı
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(2) Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a képviselı-testület a címrendet a
(3) – (5) bekezdés szerint állapítja meg.
(3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények, költségvetési szervek önálló címet alkotnak.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot. E cím tartalmazza a
polgármester és képviselık juttatásait is.
(5) A nem intézményi kiadások ágazati rendezı elv szerint alkotnak külön-külön címet.

Az önkormányzat bevételei
3.§.
(1) A bevételi fıösszeg forrásonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az intézményi bevételeket az 1/a sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai
4.§.
(1) A kiadások címenkénti részletezését a 2. sz. melléklet, kiemelt elıirányzatonként a
3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzati szintő beruházási, felújítási elıirányzat célonként, a felhalmozási
kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 5. számú melléklet mutatja be.
(4) A költségvetési évet követı két év várható elıirányzat irányszámait – a gazdasági
elırejelzéseket figyelembe véve - a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat létszám adatait az 7. sz. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja
jóvá.
(6) A pedagógusok részére járó területi és gyógypedagógiai pótlék mértéke a költségvetési
törvényben maghatározott pótlékalap 18 %-ában ; a magasabb vezetıi pótlék mértékét a
pótlékalap 200 %-ában határozza meg.

Az önkormányzat általános és céltartaléka
5.§
(1) A képviselı-testület a 2009.évi általános tartalék összegét 6.483 eFt-ban;
(2) A céltartalékot 559 eFt-ban hagyja jóvá.
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(3) Beruházási, felújítási, pályázati önerı tartalékra 16 062 eFt-ot állapít meg. A tervezett
célokat a 8. sz. melléklet mutatja be.

Több éves kihatással járó feladatok
6.§.
(1) A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait a 9. számú
melléklet szerint éves bontásban fogadja el azzal, hogy a késıbbi éves elıirányzatot
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a késıbbi évekre jóváhagyott elıirányzatokon belül a polgármester
kötelezettséget vállalhat.
(3) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

Közvetett támogatások
7.§.
A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat nem hagy jóvá a 2009.évi költségvetésében.

A költségvetés végrehajtásának szabályai
8.§.
(1) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a kiadások
teljesítésére az évi elfogadott költségvetési rendelet szerint.
(2) A költségvetési rendelet 1.§. (1) bekezdése a 2009. január 1-jétıl a költségvetési rendelet
elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat tartalmazza.
(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti bevételekrıl és kiadásokról szóló Tájékoztatóját a
testület jóváhagyja.
9.§.
(1) A képviselı-testület az államháztartásról szóló törvény 74.§-a alapján jóváhagyott kiadási
elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az önkormányzati feladatok tekintetében a
polgármesterre, az intézményi alapellátás tekintetében az intézmény vezetıre ruházza át a
(2) – (4) bekezdésben foglalt megkötésekkel.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személyek átruházott joga nem érinti a kiemelt
elıirányzatok közötti átcsoportosításokat.
(3) Az (1) bekezdésben hozott döntések áthúzódó hatású többletkiadással nem járhatnak.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi és a
I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejőleg és a tárgyévet követı év
február 20-ig a december 31-ig bekövetkezett változásokról adnak tájékoztatást.. A rendelet
módosítására a polgármester javaslatot köteles elıterjeszteni a zárszámadást tárgyaló ülést
megelızı testületi ülésen.
(5) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelıirányzat esetén félévkor,
háromnegyedévkor és év végén a zárszámadás tárgyalását megelızı testületi ülésen kell
módosítani a rendeletet.
(6) Az év közben keletkezı többlet – bevételek felhasználásáról a testület dönt a polgármester
javaslata alapján, a költségvetési rendeletének egyidejő módosításával.
(7)A fentieken túl elıirányzat-módosítás a Képviselı-testület rendeletének módosítása alapján
történhet.
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(8) A költségvetés végrehajtása során az intézmények, költségvetési szervek az Alapító
Okiratukban meghatározott feladatot látják el.
(9) A Képviselı-testület az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 10. sz. melléklet szerint
fogadja el.
(10) *Hatályon kívül helyezve
(11) A képviselı-testület dolgozói részére ( köztisztviselık , közalkalmazottak és Mtk. hatálya
alá tartozók) részére – választásuk szerint – havi 12.000 Ft/fı étkezési hozzájárulást biztosít
meleg étkezés esetén - vagy havi 6.000 Ft/fı összegő élelmiszerutalványt – ide nem értve a
közcélú, közhasznú foglalkoztatottakat.
(12) A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.évi törvény alapján a jóléti, szociális,
egészségügyi és kegyeleti támogatásokra az általános tartalékból 115.950,-Ft pénzügyi keretet
biztosít, amely más célra át nem csoportosítható.
Az ilyen címen év végéig fel nem használt keretet a pénzmaradványba kell átvezetni.

10.§.
(1) A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozza:
 Dönt az átmenetileg és tartósan szabad pénzeszközök 6 hónapot meg nem haladó,
biztonságos lekötésérıl a számlavezetı pénzintézetnél.
 Rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról évi 500.000,- Ft-ig
 Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott elıirányzatok között éves szinten
500.000,- Ft összeghatárig.
(2) Az (1) bekezdésben hozott döntésrıl a polgármester negyedévente tájékoztatja a testületet.

Záró rendelkezések
11.§.
E rendelet 2009. január 1-tıl, visszamenılegesen lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a
jegyzı gondoskodik a helyben szokásos módon.

Szajla, 2009. február 10.

Vincze Imréné
polgármester

Vígh Lászlóné
jegyzı

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetésének napja: 2009. február 17.
Vígh Lászlóné
jegyzı
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