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      HÉVÍZGYÖRK 
Önkormányzat Képviselı-testületének 

4./2010. (III.17.) számú 
költségvetési rendelete  

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl 
 

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet 
alkotja. 

A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az 
önkormányzat költségvetési szerveire. 
 
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
a) önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek: 

- Polgármesteri  Hivatal 
b) önállóan mőködı költségvetési szervek: 

- Petıfi Sándor Általános Iskola 
- Napköziotthonos Óvoda 
- Mővelıdési Ház 

(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése 
 
3. § Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési  

a) kiadási  fıösszegét  430.149 ezer forintban,  
b) bevételi fıösszegét 430.149 ezer forintban állapítja meg. 

 
I. A költségvetési bevételek 

 
4. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési 
és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi elıirányzott költségvetési 
bevételeit forrásonkénti, – cím és szakfeladatok  szerint – a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

II. A költségvetési kiadások 
 
5. § (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a 
következık szerint hagyja jóvá: 
 eFt 

- Mőködési kiadások elıirányzata összesen:   351.795 
Ebbıl: 

- személyi jellegő kiadások:                   163.004 
- munkaadókat terhelı járulékok:                39.786  
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-   dologi jellegő kiadások                         137.978 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                     -   

- speciális célú támogatások:                    11.027 
 
(2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok 
mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 62.900 ezer forint. 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások elıirányzata:                                     41.411  ezer forint, 
- a felújítások elıirányzata:                                            -   ezer forint, 
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  
támogatások elıirányzata:                                          21.489 ezer forint. 
 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok  felhalmozási kiadásait 
az  5. számú melléklet,  a felhalmozási kiadásokat célonként a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
Felújítási kiadások nem kerültek betervezésre. 
7. § Az önkormányzat hitelfelvételbıl és kötvénykibocsátásból származó 
kötelezettségállományát  2022-ig a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
8.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait éves bontásban a 8. 
számú melléklet mutatja be. 
 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 
 
9.§.(1)Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 3.706 ezer forint, ami mind általános 
tartalék, mely év közben a  váratlan  kiadások fedezetéül szolgál. 
Céltartalékot  a 2009. évi pénzmaradvány terhére  képez a képviselıtestület a 2009. évi  
költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejőleg. 
(2) Beruházási hitel visszafizetésének elıirányzata 1.000 eFt, folyószámla hitel 
visszafizetésének elıirányzata  10.748 eFt. 
(3) Az önkormányzat pénzmaradványt nem tervezett. 
 
10.§ A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, 
mérlegszerően a 9. számú melléklet adja meg. 
 
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei - szakfeladatonkénti - összes bevételeit és 
kiadásait  tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 

 (2) Az Elıirányzat-felhasználási Ütemtervet havi bontásban kiemelt elıirányzatonként a 11. 
számú melléklet mutatja be. 
(3)  Az EU-s projektek bevételei és kiadásai a 13. sz. mellékletben kerültek kiemelésre. 
 

IV. A költségvetési létszámkeret 

 
12. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: 
- 72  fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),   

- 74 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban, és 
- 74 fı engedélyezett létszámkeretben   

állapítja meg. 
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(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok létszámkeretét a 
képviselı-testület az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év 
közben megváltoztathatóak. 
 
14. § (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 
 
(2) 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 pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A 
képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal 
(a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a költségvetési rendeletének 
pótelıirányzatok szerinti módosításáról. 
 
(3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a 
részelıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 
rendeletben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 
 
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási 
módja a hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl. 
 
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerzıdés megkötésének a jogát a képviselı-testület 500 ezer 
forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerzıdésrıl annak 
aláírását követı következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 
 
(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a 
képviselı-testületet illetik meg. 
 
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet 
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi 
mőveletek lebonyolítását  a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 
A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást 
ad. 
 

Záró és egyéb rendelkezések 
 
17. §. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az 
önkormányzat költségvetési , illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó 
mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 12. számú melléklet tartalmazza.  
 
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
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  Bobál István  sk.   Lukesné Csábi Ágnes sk. 
          Polgármester     jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
2010. március 17. 
 
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 
 


