Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2009. (II. 27.) ÁKt. rendelete
Ártánd Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló módosított 1987. évi
XI. törvény 10. § a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben
rögzített szabályozók figyelembevételével Ártánd Község Önkormányzata kötelező és önként
vállalt feladatai tervszerű gazdálkodásának viteléhez a következő rendeletet (a továbbiakban:
R.) alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, a
polgármesterre az önkormányzat által fenntartott szervekre és intézményekre.
A költségvetés címrendje
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat Áht. 67. § (1)- (3) bekezdése szerinti címrendjét az 1.
sz. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve költségvetési szerveit és intézményeit 2009. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
78 506 E Ft-ban
b) bevételi főösszegét
78 506 E Ft-ban
c) tervezett működési hiányát
0 E Ft-ban
állapítja meg.

(2)

Főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézményei együttes bemutatása a
következők:
Bevételek
I.
Működési bevételek:
74 224
1. Intézményi működési bevételek:
6 366
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:
21 856
2.1 Helyi adók
12 000
2.2 Átengedett központi adók
9 656
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
200
II.
Támogatások:
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1 Normatív hozzájárulások
1.2 Központosított előirányzatok
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

43 399
10 458
7 553
22 906

1.4 Fejlesztési célú támogatások
III.
IV.

2 482

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
Támogatásértékű bevétel
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen
- ebből társadalombiztosítási alaptól
átvett pénzeszköz
2. Támogatásértékű felhalmozás bevétel

V.

885
885
0

Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről

0

VI.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele
VII.
1.

Hitelek
Működési célú hitelek felvétele

0

VIII.
Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Kiadások
I.
Működési kiadások
1.
Személyi jellegű juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi jellegű kiadások
II.

Támogatások
1.
Támogatásértékű működési kiadás
l. Működési kiadás összesen
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások
III.

Felhalmozási kiadások összesen
1. Felújítás
2. Beruházás
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

IV.

Tartalékok

V.

Hitelek kamatai

V.

Hitelek
1. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés

6 000
6 000
45 775
24 191
8 090
13494
28 449
28 449
16 305
4 282
0
4 282
0

0
0

A költségvetési létszámkeretet 27 főben állapítja meg.
(2)

A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását, a rendelet 3. sz melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)

A normatív állami hozzájárulásokat és az SZJA részesedést jogcímenként a 7. sz. melléklete
tartalmazza.

(4)

A működési jellegű bevételek és kiadások mérlegét valamint a felhalmozási és tőke jellegű
bevételek és kiadások mérlegét a 2. sz. melléklet határozza meg.

(5)

A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az engedélyezett
létszámkeretet a 4/1. sz. mellékletek tartalmazzák.

(6)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási és tőke jellegű kiadások
előirányzatait a 5.sz. melléklet tartalmazza.

(7)

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6.sz melléklet tartalmazza.

(8)

Az önkormányzat 2009. évi hitelképességének alakulását a 8. sz. melléklet mutatja be.
4. §
(1) Az önkormányzatnak nincs felvett hitelállománya.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
5. §
A képviselő-testület a 2009-2010-2011.évekre vonatkozó előirányzatokat 9. sz melléklet
szerint határozza meg azzal, hogy a későbbi előirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetésben állapítja meg.
Általános és céltartalék
6. §
(1) Az Önkormányzat általános tartalék előirányzatot nem tervez.
(2) Az Önkormányzat céltartalék előirányzatot nem tervez.

Európai Uniós Projektek
7. §
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektet 10. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. §
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §
(1)

A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának.

(2)

Az év közben engedélyezett központi támogatások, valamint az önkormányzat költségvetési
intézményei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet
módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján az első féléves,
valamint az éves költségvetési beszámoló előterjesztése előtt dönt.
10. §

(1)

(2)

(3)

A polgármesteri hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési
intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzata felett az intézmények
vezetői a polgármesteri hivatallal kötött megállapodás szerinti előirányzat felhasználási
jogkörrel rendelkeznek.
Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési intézmények a többletbevételük terhére
csak a körjegyzővel történt előzetes írásbeli egyeztetés után, az intézmény biztonságos
működésének fenntartása mellett kezdeményezhetnek kötelezettségvállalást.
Az önkormányzat felügyelete alá részben önálló gazdálkodású költségvetési
intézmények többletbevételük terhére a felhalmozási /felújítási jellegű kiadási előirányzat
módosítást
kezdeményezhetnek,
amelyről
a
képviselő-testület
dönt.
11. §
Valamennyi költségvetési intézmény köteles betartani a képviselő-testület által jóváhagyott
kiemelt előirányzatokat.
12. §

(1)

A polgármesteri hivatal az általa elismert, esedékességet követő 60 napon túli tartozásállományáról minden hónap 20-áig köteles a polgármester részére a (2) bekezdésében
meghatározott tartalommal adatszolgáltatást teljesíteni.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza:
a) a költségvetési intézmény nevét;
b) a tartozásállomány megnevezését;
c) a 60 napon túli állomány összegét külön-külön és összesen.

13. §
A képviselő-testület a 2007. évi CLXIX. törvény 56.§ alapján a köztisztviselői illetményalap
összegét 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Vegyes és záró rendelkezések
14. §
(1)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell
alkalmazni.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2009. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló 17/2008. (XII. 05.) ÁKt. rendelet hatályát veszti.
Ártánd, 2009. február 27.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőbálán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2009. február 27.
Árgyelán Andrea
körjegyző

