Bokod Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

1/2010. (II. 12.) számú
RENDELETE

A 2010. évi költségvetésről
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Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 91 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdése,
valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv.
alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről
szóló – módosított – 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010.
évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a
Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire.
Költségvetési szervek címrendje
2. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó
Polgármesteri Hivatal, mely az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.
évi XXXVIII. tv. 67. §-a alapján címet alkot.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek nem alkotnak címet.
(3) A költségvetési szervek címrendjét a 16. számú melléklet tartalmazza
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. évi költségvetése
3. §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
a/ kiadási főösszegét
595 092
E Ft-ban
b/ bevételi főösszegét
595 092
E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai, létszám előirányzatok
4. §
(1) Az önkormányzat működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
446 809 E Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások
239 674 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok 60 758 E Ft
- dologi kiadások
139 878 E Ft
- támogatások
6 499 E Ft
(2) Felhalmozási és felújítási kiadásai összesen:
127 170 E Ft
ebből: - beruházások előirányzata
37 731 E Ft
- felújítások előirányzata
89 439 E Ft
(3) Tartalék
21 113 E Ft
- általános tartalék
5 000 E Ft
- fejlesztési célú tartalék (pályázat önrésze) 16 113 E Ft
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(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és a önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként
a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek
működési, fenntartási kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként részletezve a
3. számú melléklet tartalmazza.
(7) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként a 4/a és a 4/b számú mellékletek tartalmazzák.
(8) Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként, valamint az általános és
felhalmozási céltartalék összegét külön tételben az 5. számú melléklet tartalmazza
(9) A tervezett felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát mérlegszerűen,
célonként a 6. számú melléklet tartalmazza
(10) A tervezett felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti
bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
(12) A 2010. évet követő két év várható előirányzatait – figyelemmel az áthúzódó
feladatokra – a 9 számú, a 9/a és a 9/b számú mellékletek tartalmazzák.
(13) Az önkormányzat éves létszám keretét a 10. számú melléklet tartalmazza
(14) A várható bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet a 11/ a és a 11/ b
számú mellékletek tartalmazzák.
(15) Az önkormányzatot megillető normatív állami és kiegészítő támogatást részletesen a
12. számú melléklet tartalmazza Bokod, Kecskéd, Szákszend településre vonatkozó
kereteit a 13-14-15. sz. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat a közvetett és a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését
évenkénti bontásban a 17. sz. melléklet tartalmazza.
5. §
A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát
92 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
15 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámban (10.sz.melléklet)
15 fő közcélú foglalkoztatott létszámban határozza meg.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.
A Képviselő-testület az Államháztartási törvény 74. §. (2) bekezdése alapján a
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 E Ft egyedi
értékhatárig, összesen 2 000 E Ft keretösszegig a polgármesterre ruházza át.
A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester legkésőbb a félévet
követő első képviselő-testületi ülésen beszámol. Ezzel egyidejűleg javaslatot tesz a
költségvetési rendelet módosítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szabad pénzeszközök
pénzintézeteknél történő rövidlejáratú elhelyezésére, melyről az elhelyezést követően
beszámol. A betét elhelyezés nem veszélyeztetheti a költségvetési szervek folyamatos
működését, finanszírozását.
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7. §
Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A rendeletet a költségvetési beszámolók
készítése előtt a pótelőirányzat szerint módosítja.
8. §
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a központosított
előirányzatoknak a módosított előirányzaton való átvezetésével.
9. §
Bokod Község Önkormányzatának bankszámlavezetője a Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Bokodi Kirendeltsége Bokod, Fő utca 50/A.
10. §
(1) A Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendelet végrehajtása során kiemelt
figyelmet fordít a meglévő intézmények fejlesztésére, azok működőképességének
megőrzésére, a takarékos intézményi gazdálkodás betartatására, a közoktatási és
közművelődési intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtására, az
Egészségház létesítésére, az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, csapadékvíz elvezetők
és a közterületek felújítására és fejlesztésére. E feladatok megvalósítását a saját forrás
biztosításán túl az uniós, régiós és térségi fejlesztési források igénybevételével kívánja
megoldani.
(2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtása során megköveteli a szigorú,
takarékos gazdálkodást az önkormányzat valamennyi intézményénél és a Polgármesteri
Hivatalnál. Valamennyi önállóan működő intézmény vezetője köteles betartani az
intézmény éves költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti főösszegét.
(3) A Képviselő-testület a bevételi források gyarapítása céljából elrendeli:
a./ az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a lehetőségek szerint.
b./ az intézményi folyó bevételek növelése érdekében a szabad kapacitások
kihasználást.
Záró rendelkezések
11. §
(1) E rendelet 2010. január 1-én lép hatályba
(2) A kihirdetés napja: 2010. február 12.
Bokod, 2009. február 4.

Valter Alajos
polgármester

Sulyok Istvánné
jegyző

4

5

