
Mátraszele község Önkormányzat Képviselıtestületének

1/2010.(II.22.)  rendelete 

a 2010. évi költségvetésrıl

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 67.§. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésrıl
az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) A rendelet 17. számú mellékletében az Önkormányzati Igazgatás feladatai önálló címet
alkotnak.

(2) A rendelet I. Önkormányzati Igazgatás fejezetében szereplı – nem intézményi – kiadások
a 17. számú melléklet szerint – külön-külön – címet alkotnak.

(3) A rendelet 17. számú mellékletében az I. Önkormányzati Igazgatás fejezetében a Családi-
és nıvédelmi ellátás, Háziorvosi alapellátás, Cigány kisebbségi Önkormányzat, Közcélú
foglalkoztatás, Mővelıdési házak tevékenysége, Könyvtári tevékenység, Adósságrendezés
alkotnak önálló címet.

(4) Az önállóan mőködı  kölltségvetési szervként mőködı intézmények külön-külön alkotnak
egy-egy címet. Ennek felsorolását a 17. számú melléklet II. fejezete tartalmazza.

2.§.

(1) A képviselı-testület a  2010. évi önkormányzati költségvetés

a.) Kiadási fıösszegét                          91.700/e forintban
b.) Bevételi fıösszegét                          86.300/e forintban
c.) Hitellel fedezett hiányát pedig         5.400/e forintban 
melybıl  mőködési hitel        5.400/e forint

         fejlesztési célú hitel             -

(2)  A  képviselıtestület  a  pénzügyi  mőveletekkel  csökkentett  2010.  évi  önkormányzati
költségvetés

a.) Kiadási fıösszegét                          91.700/e forintban
b.) Bevételi fıösszegét                          86.300/e forintban

állapítja meg.



3.§.

(1) A  képviselıtestület  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetését  az  1-18.  számú
mellékletében részletezetteknek megfelelıen hagyja jóvá.

(2) A 11.  számú melléklet  Körjegyzıség  támogatása kiadás Mátraterenye,  Mátraszele  és
Nemti települések közös képviselı-testületi ülésén történı jóváhagyásával lép hatályba.

4.§.

 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését 555/e Ft bevétellel, valamint 555/e Ft
kiadással befogadja a 16. számú melléket szerinti részletezéssel.

5.§.

A köztisztviselıi illetményalap mértékét 2010. január 1. napjától a képviselıtestület 38.650.-
Ft-ban állapítja meg.

6. §.

(1) Az  2.§.  a)  pontjában  megállapított  kiadási  fıösszeg  költségvetési  fejezetek,  címek,
alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését e rendelet
17. számú melléklete tartalmazza.

(2) A  2.§.  b.)  pontjában  megállapított  bevételi  fıösszeg  költségvetési  fejezetek,  címek,
alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését e rendelet
17. számú melléklete tartalmazza.

7.§.

(1) A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert,  hogy a 2.§. c.) pontjában megjelölt
hiány finanszírozására:

a.) 5.400/e Ft mőködési célú hitelt – külsı finanszírozásra szolgáló forrásból
b.)   -      /e Ft felhalmozási célú hitelt 

vegyen fel.

(2) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert  a - 2010. évi likviditási feszültségek
feloldására – 16.000/e Ft folyószámlahitel keret megnyitására vonatkozó szerzıdés aláírására.

(3) A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési éven túlmutatóan is a
havonta esedékes személyi juttatások kifizetését biztosító bérhitel igénybevételére.
A bérhitel  igénybevételére  a  személyi  juttatások  havi  nagyságrendjének  figyelembevétele
alapján a szükséges mértékig, kerülhet sor.



8.§.

Amennyiben  az  2.§.  a)  és  b.)  pontjában  meghatározott  bevételi  és  kiadási  fıösszeg
teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselıtestület
rendelet-módosításon keresztül vagy a következı évi költségvetésében dönt.

9.§.

1.) Az  önállóan  mőködı  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv  vezetıje  saját  elıirányzat
módosítási  hatáskörében  a  bevételi  és  kiadási  elıirányzatának  fıösszegét  a  kiemelt
elıirányzatokat és a megfelelı részelıirányzatokat felemelheti
a.) az  eredeti  (módosított)  elıirányzatot  meghaladó  többletbevételébıl  a  (2)  és  (3)

bekezdésben foglaltakra figyelemmel
b.) a jóváhagyott pénzmaradványából.

Az  önállóan  mőködı  költségvetési  szerv  esetében  ilyen  elıirányzat  változtatásra  a
meghatározott  pénzügyi-gazdasági  feladatit  végzı  önállóan  mőködı  és  gazdálkodó
költségvetési szerv vezetıje egyetértése mellett kerülhet sor.
A  költségvetési  szerv  a  jóváhagyott  bevételi  elıirányzaton  felüli  többlet  bevételbıl  és
jóváhagyott  elızı  évi  pénzmaradványából  a  többletbevétel  és  a  pénzmaradvány  teljes
összegére vonatkozó saját hatáskörő elıirányzat módosítás után használhatja fel.
A  képviselıtestület  negyedévente  de  legkésıbb  a  zárszámadási  rendelet-tervezet
képviselıtestület elé terjesztését közvetlenül megelızı testületi ülésén december 31-i hatállyal
dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelı módosításáról.

2.) Az  (1)  bekezdés  szerint  elıirányzat  módosítás  költségvetési  támogatási  igénnyel  sem
költségvetési évben, sem a következı években nem járhat.

3.) A költségvetési szerv évközben a tervezett illetve a módosított elıirányzatát meghaladó
többletbevételébıl az éves személyi juttatások és azzal összefüggı munkaadókat terhelı
járulékok elıirányzatát legfeljebb

a.) a többletbevétellel összefüggı feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások
körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételbıl  történı  teljesítése
után fennmaradó összeg erejéig és

b.) szerzıdés,  megállapodás  esetén  az  abban  meghatározott  összeggel  a  meghatározott
idıszakra emelheti.

4.) A  költségvetési  szerv  vezetıje  elıirányzat  felhasználási  hatáskörében  a  mőködési
költségvetés  között  kiemelt  elıirányzatain  belül  átcsoportosítást  hajthat  végre,
figyelemmel arra, hogy a változtatás  mőködési zavart nem okozhat. Ezen jogosítványt az
önállóan  mőködı   költségvetési  szerv  esetében  a  meghatározott  pénzügyi-gazdasági
feladatainak  ellátását  végzı  önállóan  mőködı  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv
vezetıjének egyetértése mellett lehet gyakorolni.



10.§.

A költségvetési szerv bevételeinek beszedésérıl, kiadásainak teljesítésétıl a szervek vezetıi
gondoskodnak.

11.§.

A képviselı-testület a 2010-2011. évekre a jogszabályban elıirt felmentést ad az irányítása alá
tartozó intézményeknek a megvalósítása terv és teljesítményterv készítése alól.

12. §.

A  képviselıtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  2010.  évi  költségvetésében  elıírt
bevételek beszedésére és az elıírt kiadások teljesítésére.

13. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási elıirányzatok 2010.
január 1-tıl visszamenıleges hatállyal érvényesek.

Mátraszele, 2010. február 15.

Vincze László Balogh Maja
polgármester   körjegyzı

Z á r a d é k:

A rendelet 2010. február 22. napján kihirdetésre került.

Mátraszele, 2010. február 22.   

Balogh Maja
   körjegyzı


