MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2010. (II.12.) számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2010. évi pénzügyi tervéről
(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a körjegyzőség hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervre, és az önállóan működő intézményre terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a
kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) számú
határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
2. §
A költségvetés címrendje
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő költségvetési szerv, továbbá a
körjegyzőség hivatala külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a
körjegyzőség hivatalán belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- és
községgazdálkodási feladatok, egészségügyi ellátás, művelődési- sport feladatok, oktatás,
nevelés. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1.13/3 számú mellékletei tartalmazzák.
3. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését:
139 631 E Ft
139 631 E Ft
0 E Ft
ebből:
Német Kisebbségi Önkormányzat:
830 E Ft
830 E Ft
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Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési hiánnyal

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással

Körjegyzőség:
30 897 E Ft
30 897 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással

Az önállóan működő intézményünk (Márkó Óvoda) költségvetési keretét:
21 342 E Ft kiadással 13/1 f számú melléklet szerint
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.számú
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató
jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint
állapítja meg a képviselő-testület.
(4) A kisebbségi önkormányzat és a körjegyzőség bevételeit, kiadásait elkülönítetten
tartalmazó mérleget a 3/a.,3/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú melléklet
alapján hagyja jóvá.
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti
részletezését az 5. számú melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a
6. számú melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú
melléklete szerint.
(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a
8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen
az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök
bontásban a 9. sz. számú melléklet szerint.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint.
(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. számú melléklet szerint.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. számú melléklet
szerint.
(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását,
és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/2., 13/3.
számú mellékletek szerint.
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(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai
és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 14. számú
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét
havi bontásban a 15. számú. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a kiadások között 1 555 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít
meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(13) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzatát 5 főben állapítja meg.
5. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.
6. §
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(2) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások
(pótelőirányzatok) felhasználásáról, a körjegyző által történő előkészítés után, a
polgármester előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente, de
legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt a
költségvetési rendelet módosításáról.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál,
annak kihirdetését követően a körjegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a
költségvetési rendelet módosítását.
7. §
Az Önkormányzat vagyona felett a képviselőtestület rendelkezik.
8. §
Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának
módja likvid hitel felvétel, a számlavezető pénzintézettől.
9. §
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben mutatkozó költségvetési többlet
pénzintézeti hasznosításáról a képviselőtestület dönt, a lebonyolítást a polgármester
hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi
ülésen tájékoztatást ad.
10. §
A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására
csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
11. §
(1) A körjegyzőség pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési
rendelet 16. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján.
(2) Az önkormányzat, az évközi előirányzat-módosításokról a körjegyző által elrendelt
formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
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12. §
A költségvetés végrehajtása
(1) A költségvetés végrehajtásról a polgármester a zárszámadási rendelettervezet
előterjesztésével tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A körjegyző köteles gondoskodni az önkormányzat tekintetében a FEUVE rendszer és
a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
13. §
Záró és vegyes rendelkezések
Átmeneti gazdálkodás
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011 évi költségvetési
gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az önkormányzat bevételeit
folytatólagosan beszedje, és kiadásait fedezze, melyről köteles a képviselő-testületnek
beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben adott felhatalmazás az önkormányzat 2011 évi költségvetési
rendeletének hatályba lépéséig tart.
(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
(5) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Márkó Község
Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) ÖK. számú rendeletét.

Márkó, 2010. február 12.

Szabó Gyula

Halász Józsefné

polgármester

megbízott körjegyző

Kihirdetve: 2010. február 12-én

Halász Józsefné
megbízott körjegyző
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