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Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. tv., a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi XCIII.
törvény szabályai alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 249/2000.
(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottakat figyelembe véve, Örvényes község
Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I.
A rendelet hatálya
1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed Örvényes Község Önkormányzatára.
II.
A költségvetés címrendje
2.§

(1) Az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény
67 § (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésének címrendjét
az alábbiak szerint állapítja meg.
Mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló címet alkot:
- Örvényes Község Önkormányzata

III.
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összevontan

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi
és kiadási főösszegét 57 044 eFt-ban állapítja meg.
ezen belül:
a felhalmozási célú bevételt
a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a beruházások összegét
- a felújítások összegét
- felh.célú kölcsön és támogatás
- fejlesztési céltartalék
- egyéb céltartalék
- az adósságszolgálat összegét
a működési célú bevételt
a működési célú kiadást
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- szocpol. támogatás és egyéb jutt.
- műk.célú pénzeszköz átadás

19 400 eFt-ban
19 400 eFt-ban
1 768 eFt-ban
960 eFt-ban
1 072 eFt-ban
15 600 eFt-ban
0 eFt-ban
0 eFt-ban
37 644 eFt-ban
37 644 eFt-ban
9 214 eFt-ban
2 585 eFt-ban
13 287eFt-ban
5 247 eFt-ban
550 eFt-ban

- működési tartalék
- költségvetési létszámkeretet

6 761 eFt-ban
5 főben

(2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 9. számú melléklet
tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület 2009. évben 22 361 eFt tartalékot tervez, ebből 6 761 eFt
működési tartalékot képez és 15 600 eFt fejlesztési céltartalékot állapít meg, 10. sz
melléklet szerint.
A fejlesztési céltartalék pályázati lehetőségek kihasználására, önrész fedezetéül és
pályázati tervek készíttetésére szolgál.
(4) Az általános és fejlesztési tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
4.§

Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.
sz. kimutatás tartalmazza.

5.§

Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi működési célú bevételeit és kiadásait az
1/a. sz. kimutatás tartalmazza.

6.§

Örvényes Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1/b. sz.
kimutatás tartalmazza.

7.§

Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi bevételeit és kiadásait szakfeladatonként,
mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként a 2. sz. kimutatás
tartalmazza.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő működési
jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – a 3. sz. kimutatás
szerint állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 4. sz. kimutatás szerint
hagyja jóvá.

10.§

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. sz. kimutatás szerint
állapítja meg.

11.§

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 6. sz.
kimutatás szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

12.§

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. sz. kimutatás szerint fogadja el.

13.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. és 2011. évre, a gördülő tervezés
keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. sz. kimutatás szerint
tudomásul veszi.

14.§

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 5 főben állapítja meg, ebből 2
fő határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott, 3 fő közcélú foglalkoztatásban
foglalkoztatni kívánt létszám. A 2008. évi záró létszám 3 fő volt. Ezen kívül a
képviselők létszáma 5 fő, társadalmi megbízatású polgármester 1 fő.

IV.
2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
16.§

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

17.§

(1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet,
vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít,
arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni
köteles.
A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a
képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint
időközönként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé
terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén, december 31-i hatállyal
módosítja emiatt a költségvetési rendeletét.

18.§

A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység
kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a
kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
(a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett
köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program
megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a
fizikai teljesítés vizsgálatában - segíteni.
(b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése
esetén alkalmazandó szankciókat.

19.§

(1) A képviselő-testület a többszörösen módosított Áht. törvény 74.§(2) bek. Alapján a
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát maximum 100 ezer
forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át, és a költségvetés szakfeladatain belül
az egyes előirányzatok között előirányzat módosítási jogkört gyakorolhat az eredeti
előirányzat túllépése nélkül. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő
ülésén köteles tájékoztatni a módosításokról.
(2) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a
módosított 217/1998. Kormány Rendelet 51.§ (1)-(2). Bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével módosíthatja egyes, kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.

20.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja, hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik
meg.

21.§

A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett
elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

22.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet
rövidlejáratú értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján
hasznosíthatja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse, a számlavezető
és nem számlavezető banknál, amennyiben az a számlavezető banknál kedvezőbb
feltételeket biztosít. A hasznosítási szerződés megkötését értékhatár nélkül a
képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

V.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
23.§

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselőtestületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves
teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyedéves teljesítéséről tájékoztatást ad.
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a
kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele
mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait.
(3) A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről az önkormányzat a Többcélú
Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.
VI.
Záró rendelkezések

24.§

Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet
tervezetbe beillesztésre kerültek.

25.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 01től kell alkalmazni, egyidejűleg hatályát vesztik az Örvényes Község Önkormányzata
2008. évi költségvetéséről és költségvetési előirányzatok módosításáról szóló Kt.
rendeletei.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, az SZMSZ-ben foglaltaknak
megfelelően, a helyben szokásos módon

Örvényes, 2009. március 10.

Huszár Zoltán
polgármester

Németh Tünde
körjegyző

Kihirdetve: 2009. március 17.

Németh Tünde
körjegyző

