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Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének
1/2010. (II.16.) számú rendelete

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló és módosított 1990. évi
LXV. törvény 16 §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény /a
továbbiakban: Áht./ 65. § (1) bekezdés, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.)
Korm. rendelet /a továbbiakban: Korm. rendelet/, és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló
2009. évi CXXX. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §
(1)

(2)

A rendelet hatálya Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületére, Bozsok és Velem községek
Körjegyzıségre terjed ki, meghatározza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint a 2010. évi
gazdálkodás fıbb szabályait.
Az Önkormányzat – 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló – rendelete az önkormányzat
adatait a Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.19.) számú
rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését
a)

67.740 eFt, azaz hatvanhétmillió-hétszáznegyvenezer 00/100 forint bevétellel,

b)

rıl szóló 1/2009. (II.19.) számú 20Az Áht. 67. § (3) bekezdés alapján a Képviselı-testület a címrendet
a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(1)

Az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Képviselı-testület – költségvetési szervek
hiányában – a költségvetési kiadásokat és bevételeket címekre bontja:
a)
b)
c)

1. cím 841126 önkormányzati igazgatás szakfeladaton kimutatott bevételek és kiadások,
Az Önkormányzat költségvetésében az 1. címben meghatározottakon kívüli bevételek és
kiadások,
A Körjegyzıségi hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege
3. §

2

(1)

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetés
bevételi fıösszegét
97.366 eFt-ban
kiadási fıösszegét
97.366 eFt-ban állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételei
4. §
(1)

(2)

A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi fıösszeg forrásonkénti megoszlása:
a)

Mőködési célú bevételek:
Saját bevételek
Normatív támogatások, átengedett központi adók
Átvett pénzeszközök

b)

Felhalmozási célú bevételek:
Közmőhozzájárulások
Támogatási kölcsönök visszatérülése

c)

Pénzforgalom nélküli bevételek:

59939 eFt
13.992 eFt
19.338 eFt
26.609 eFt
440 eFt
360 eFt
80 eFt
34.899 eFt

Az Önkormányzat bevételeit forrásonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai
5. §
(1)

(2)

A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási fıösszeg elıirányzatainak megoszlása:
a)

Mőködési célú kiadások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külsı személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Pénzeszközátadás
Az Önkormányzat által folyósított ellátások
Egyéb pénzbeli juttatások
Céltartalék

54.583 eFt
3.157 eFt
3.365 eFt
1.678 eFt
6.130 eFt
878 eFt
30.584 eFt
887 eFt
164 eFt
282 eFt

b)

Felhalmozási célú kiadások
Felújítás
Beruházás
Kölcsönök nyújtása

48.062 eFt
20.000 eFt
28.062 eFt
-

Az Önkormányzat kiadásait címenként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret
6. §
(1)

A Képviselı-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 fıben állapítja meg.
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(2)

A költségvetési létszámkeret megoszlását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetési szervek elıirányzatai
7. §
(1)

A Képviselı-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet a 6-11. § szerint állapítja meg.

(2)

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó szerv bevételeit és kiadásait, kiemelt elıirányzatait és
költségvetési létszámkeretét intézményenkénti bontásban a rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja
jóvá.

Felújítási elıirányzatok
8. §
Az önkormányzat felújítási elıirányzatait célonként a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Felhalmozási elıirányzatok
9. §
Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok
10. §
(1)

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatait a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2)

Az Áht. 71. § (3) bekezdésében meghatározott, a költségvetési évet követı 2 év elıirányzatait a
rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

11. §
Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait tájékoztató jelleggel
mérlegszerően a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1)

Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselı-testület, a gazdálkodás
szabályszerőségért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyzı
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felelıs.
(2)

A Képviselı-testület a kiemelt elıirányzatok, az önállóan gazdálkodó intézmény közötti elıirányzat
átcsoportosításához, az önállóan gazdálkodó intézmény kiemelt elıirányzatai módosításának, valamint
a tartalékkal való rendelkezés jogát – e rendeletben meghatározott kivételektıl eltekintve – fenntartja
magának.

(3)

Az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelıirányzattal a Képviselı-testület a költségvetési
rendeletet a Korm. rendelet 67. § (2) bekezdésére figyelemmel módosítja.

(4)

A költségvetési szerv – a Korm. rendelet 68. § (1) bekezdésére figyelemmel – kiemelt elıirányzatait
saját elıirányzat módosítási hatáskörben felemelhetik a tervezettet meghaladó többletbevételbıl. A
személyi juttatások változtatására a Korm. rendelet 68. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(5)

A (3) bekezdés szerinti változás esetén a Képviselı-testület a költségvetési rendeletet a (2) bekezdés
szerint módosíthatja.

(6)

Az Önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.

(7)

Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat, a kötelezettségvállalás
ellenjegyzésére a körjegyzı jogosult.

(8)

A kötelezettségvállalás érvényesítését csak az ezzel írásban megbízott pénzügyi – számviteli
szakképesítéső dolgozó végezheti.

(9)

Többletfeladat csak forrás és elıirányzat egyidejő biztosításával vállalható.

Költségvetési szervek költségvetésének biztosítása
13. §
(1)

Az önállóan gazdálkodó intézmények támogatását a Képviselı-testület pénzforrásai függvényében
lehetıleg havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja.

(2)

Az önállóan gazdálkodó intézmény pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel
összefüggı támogatás értékő bevételeknek a módosított elıirányzatot meghaladó többlete, valamint az
ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenı kiadási elıirányzatok, a kinevezett és helyettesítı
dolgozók személyi jellegő kiadásainak maradványa, a munkaadókat terhelı járulékok maradványa
elvonásra kerülnek.

Az önkormányzati biztos és mőködése
14. §
(1)

A Képviselı-testület az önkormányzati biztost a Korm. rendelet 167. § (2) bekezdése alapján akkor
rendeli ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt
nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti elıirányzatának 3 %-át.

(2)

Az önkormányzati biztos személyére, a megbízás feltételeire és a megbízási díjra és a megbízás
idıtartamára a Korm. rendelet 167. § (2)-(8) bekezdései irányadóak.

(3)

Ha az Önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV.
törvény alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeztek, az önkormányzati biztos intézkedéseihez a
pénzügyi gondnok kirendelését követıen, annak egyetértése szükséges.

Vegyes és záró rendelkezések
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15. §
(1)

Bozsok és Velem községek Körjegyzıségén foglalkoztatott köztisztviselık illetményalapja 2010.
január 1-étıl 38.650 Ft. A hivatal költségvetési létszámkerete 4 fı, teljes munkaidıben foglalkoztatott
köztisztviselı.

(2)

A Képviselı-testület az Áht. 90. § (4) bekezdésében meghatározott megvalósítási terv készítése alól
2010. évben felmentést ad..

(3)

Az Áht. 109. §-ában foglalt értékhatárt a Képviselı-testület 1,5 millió Ft-ban állapítja meg.

(4)

Az Önkormányzat és költségvetési szervei a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatár alatti
beruházási, felújítási tevékenységre 1,5 millió Ft értékhatár felett nyilvános versenytárgyalást köteles
meghirdetni.

(5)

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell
alkalmazni.

(6)

A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.

Velem, 2010. február 16.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı

/: Horváth Miklós :/
polgármester

Záradék:
A rendelet 2010. február 16-án kihirdetésre került.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı
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1.számú melléklet az 1/2010.(II.16.) számú rendelethez

Megnevezés

2010. évi fıösszeg

Mőködési bevételek

2010. évi részösszeg

13.992

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

20

Helyi adók, pótlékok, bírságok

9.230

Vállalkozók kommunális adója

130

Magánszem. kommunális adója

4.500

Idegenforgalmi adó

1.000

Iparőzési adó

-

Gépjármőadó

3.500

Pótlék

20

Talajterhelési díj

40

Termıföld bérbeadása

40

Egyéb sajátos bevételek

4.742

Boróka –villa bérleti díj

420

Szeszfızde bérleti díj

1.000

Közterület-használat

300

Gesztenyeünnep

3.000

Sírhely-megváltás

2

Kamat

20

Önkormányzatok költségvetési támogatása

19.388

Normatív támogatások

16.888

Normatív kötött felhasználású

-

Iparőzési adó

2.500

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

360

Közmő-hozzájárulások

360

Átvett pénzeszközök

26.609
Körjegyzıség mőködésére

8.938

Könyvtárra kistérségbıl

690

HÖF-CÉDE /Jókai utca/

13.981

Megyei Önkormányzat /Jókai u./
Támogatási kölcsön visszatérülése

3.000
80

Kamatmentes kölcsön

80

Pénzforgalom nélküli bevételek

34.899

7

Elızı évi pénzmaradvány

20.979

Vis maior

11.998

TÖOSZ-támogatás

500

Árvíz-számla

1.422

Bevételek összesen

95.328
2.számú melléklet az 1/2009. (II.19.) számú rendelethez

Megnevezés

2010. évi fıösszeg

Rendszeres személyi juttatások

2010. évi részösszeg

3.175

Város és községgazdálkodás

1.778

Közcélú foglalkoztatás

882

Nem rendszeres személyi juttatások

-

Étkezési hozzájárulás

-

Egyéb költségtérítés /folyószámla/

-

Külsı személyi juttatások

3.365

Polgármester tiszteletdíja

1.680

Alpolgármester tiszteletdíja

234

Képviselık tiszteletdíja

720

Polgármester költségtérítése

504

Alpolgármester költségátalánya

47

Könyvtáros bére

180

Munkaadókat terhelı járulékok

1.678

Város és községgazdálkodás

480

Közcélú foglalkoztatás

377

Ápolási díj járulékai

66

Könyvtáros bére

49

Önkorm. igazgatási tevékenysége

454

Önkorm. igazgatási tevékenysége

258

Dologi kiadások

6.130
Irodaszerek

100

Folyóirat

30

Hajtó és kenıanyag

80

Kis értékő tárgyi eszköz

100

Munkaruha

30

Mobil

80

Egyéb kommunikáció /Katawin/

30

Egyéb készletek

50

Villamos energia

3.000

Víz- és csatornadíj

100

8

Karbantartás

120

Egyéb üzemeltetés

880

Kultúr kuka

40

Önkormányzati kuka

40

Lomtalanítás

200

Hóeltakarítás

200

Virágosítás

100

Bélyeg

40

Karácsonyi díszvilágítás

-

Kirándulás

300

Kéményseprés
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ATLANTISZ Tőzvédelem

50

ÁFA

950

Belföldi kiküldetés

30

Reprezentáció

100

Reklám és propaganda kiadások

450

Prospektus

-

Falunap

450

Egyéb folyó kiadások

878

Adók, díjak, egyéb befizetések

878

TÖOSZ-tagdíj

7

İrségi hozzájárulás

130

Bankköltség

400

Hó ügyeleti díj

38

Szél Józsefné

10

Honlap fenntartás

167

Vagyonbiztosítás

126

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

30.584

Felügyeleti szervnek nyújtott tám.

23.788

Mőködési célú pénzeszközátadás

6.796

Óvoda

2.146

Iskola

2.789

Zeneiskola

280

Fıépítész

38

Zsombori Pál

149

Volán

235

Központi orvosi ügyelet

257

Fogászat

35

Családsegítı Szolgálat

-

Pedagógiai Szakszolgálat

-

Gyermekjóléti Szolgálat

38

9

Könyvtár

461

Többcélú Kistérségi Társulás

70

Natúrpark

50

Natúrpark /marketing/

35

Civil szervezetek /KIE/

30

Szociális Gondozási Központ

12

Tőzoltó Egyesület

120

VELAK

100

Közös körj,. felújítása

-

Civil szerv. pályázat

-

Az Önkormányzat által folyósított ellátások

1.887

Rászorultságtól függı ellátások

822

Rendszeres szociális segély

339

Rendelkezésre állási támogatás

684

Rendkívüli gyermekvéd. tám.

50

Lakásfenntartási támogatás

100

Idıskorúak járadéka

325

Ápolási díj

274

Átmeneti segély

50

Természetben nyújtott támogatások

65

Átmeneti segély

-

Közgyógyellátás

25

Szociális étkezés

40

Egyéb pénzbeli juttatások

164

BURSA Ösztöndíj

140

Temetési támogatás

24

Felújítás

20.000
Vis maior

20..000

Beruházás

28.062
Jókai utca ellenıri költsége

250

Jókai utca folytatása

27.812

Céltartalék

282
ALPANNONIA pályázat /önerı/
Kiadások összesen

282
95.328

3. számú melléklet az 1/2010. (II.16.) számú rendelethez
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Az önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása.

I. Nem fıállású /külsıs/ foglalkoztatottak
Polgármester
Alpolgármester
Képviselı
II. Fıállású foglalkoztatottak

1 fı
1 fı
4 fı

Közalkalmazott

1 fı

III. Részmunkaidıben foglalkoztatottak
Munka törvénykönyve alapján

1 fı

4. számú melléklet az 1/2010.(II.16.) számú rendelethez

Velem községi Önkormányzat intézményei 2010. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt
elıirányzatonként, valamint költségvetési létszámkerete

I. Önállóan gazdálkodó intézmények
Bozsok és Velem községek Körjegyzısége
Bevételek
Mőködési bevételek
Költségvetési támogatás
Átvett pénzeszközök
Pénzforgalom nélküli bevételek

23.181 eFt
100 eFt
3.042 eFt
19.863 eFt
176 eFt

Kiadások
Rendszeres személyi juttatások
Egyéb sajátos juttatások
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak ktg. térítése
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Beruházás

23.181 eFt
14.181 eFt
1.323 eFt
1.116 eFt
4.188 eFt
2.316 eFt
50 eFt
-

Létszáma:

4 fı

Köztisztviselı

4 fı
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5. számú melléklet az 1/2010.(II.16.) számú rendelethez

Velem községi Önkormányzat felújítási elıirányzatai célonként

Vis maior helyreállítás

20.000 eFt

6. számú melléklet az 1/2010.(II.16.) számú rendelethez

Velem községi Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Jókai u. út- járdaépítés és csapadékvíz elvezetés II. ütem

28.062 eFt

7. számú melléklet az 1/2010.(II..16.) számú rendelethez

Velem községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzatai
éves bontásban

Velem községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
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