
FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2/2009. (II. 26. ) FKKT.

r e n d e l e t e 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról

Fülesd  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról szóló 
többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  1.  §-a,  16.  §-a  és  91.  §-a  alapján  – 
figyelemmel  a  Magyar  Köztársaság   2009.  évi  költségvetéséről szóló  2008.  évi  CII. 
törvény,  az  Államháztartásról szóló  többször  módosított  1992.  évi  XXXVIII.  törvény, 
valamint  a  végrehajtására  vonatkozó  többször  módosított  217/1998.  (XII.  31.) 
Kormányrendelet szabályaira – a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
 

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a Sonkád-Fülesd Községi 
Önkormányzatok Körjegyzőségére (továbbiakban: körjegyzőség) és az önkormányzat által 
fenntartott költségvetési intézményre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1)  Az  államháztartásról  szóló  törvény  67.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  alapján  az 
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)  A  részben  önálló  gazdálkodási  jogkörrel  felruházott  költségvetési  szerv,  az 
önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési rendelet 3 
számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

                72.978 E Ft bevétellel
              105.082 E Ft kiadással

                32.104 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg.

 (2) Az  (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú 
melléklet,  kiadások jogcímenkénti  megoszlását,  a céljellegű támogatásokat a rendelet  2. 
számú melléklete szerint határozza meg.



(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 
költségvetési  évet  követő  2  év  várható  előirányzatait,  a  költségvetési  év  folyamatai  és 
áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a  4. számú, 4/a és 4b.  
számú mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 
3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.
  
(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 5. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselőtestület  az önkormányzat  2009.  évi  költségvetését  részletesen a következők 
szerint állapítja meg.

(1)  Az  önkormányzat  költségvetésében  szereplő  beruházási  kiadások  feladatonkénti 
részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat  költségvetésében a felújítási  kiadások célonkénti  ütemezését  a  7.  
számú melléklet szerint határozza meg..

(3)  Az  önkormányzat  költségvetésében  a  3.  §-ban  megállapított  bevételek  és  kiadások 
feladatonkénti  megoszlását,  és  a  statisztikai  átlagos  állományi  létszámot  a  3.  számú 
melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással  járó kötelezettségek előirányzatát  éves bontásban a  8. számú 
melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi 
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

(6)  Az  önkormányzat  3.  §-ban  megállapított  bevételeinek  és  kiadásainak  címenkénti 
megoszlását,  a  statisztikai  átlagos  állományi  létszámot  költségvetési  szervenként, 
feladatonként a 3. és 3/a.  számú mellékletek szerint állapítja meg.

(7)  A képviselőtestület  az  önkormányzat  2009.  évi  előirányzat-felhasználási  ütemtervét 
havi bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Az önkormányzati  szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester,  a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §
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(1) Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
(2) A köztisztviselői illetményalap összege  38.650,-Ft.

7. §

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.  §  /1/  bekezdésében 
meghatározott  forráshiány  fedezetére  az  1.  számú  melléklet  szerinti  forráskiegészitő 
rövidlejáratú működési hitelt 5.000.000 Ft-ot meg nem haladó részletekben felvegye.

8. §

A képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy a forráshiány erejéig 
nyújtson  be  pályázatot  az  önhibáján  kivül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok 
kiegészitő állami támogatására. 
Igényeljen  előleget  ezen  támogatási  formára  az  előző  évi  önhibánkon  kivüli  hátrányos 
helyzetünkre  tekintettel  megitélt  kiegészitő  állami  támogatás  70  %-ának  erejéig  a 
müködőképesség folyamatos megőrzése érdekében.

9. §
Megbizza  a  polgármestert,  hogy kutassa  valamennyi,  az  önkormányzat  céljait  szolgáló 
pályázati lehetőséget, ezek benyujtására tegyen javaslatot a képviselőtestülethez.

10. §

Felhatalmazást ad a képviselőtestület a polgármesternek, hogy az e rendelettel jóváhagyott 
előirányzatok között 1 millió forint összeghatárig átcsoportositást hajtson végre, melyről az 
átcsoportositás negyedévének utolsó napjáig köteles beszámolni. Ezen összeghatár fölötti 
átcsoportositás jogát magának tartja fenn.

11. §

500.000  Ft  összeghatárig  az  önkormányzat  tulajdonával,  vagyonával  kapcsolatos 
kötelezettségvállalásra  a  polgármestert  felhatalmazza.  Ezen  összeghatár  feletti 
kötelezettségvállalásról,  összeghatárra  tekintet  nélkül  minden  vagyonértékesitésről  a 
képviselőtestület dönt.

12. §

(1)  Az  önkormányzat  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerve  e  rendeletben 
meghatározott  bevételi  és  kiadási  előirányzatai  felett  a  szerv  vezetője  előirányzat-
felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a többletbevétele terhére is csak a 
forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, a bizton-ságos működés 
szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
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(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a többletbevétele terhére, a 
felhalmozási jellegű kiadási előirányzatukat saját hatáskörben nem módosíthatja, arra csak 
a képviselőtestület jóváhagyását követően kerülhet sor.

(4) A részben önállóan gazdálkodási jogkörrel felruházott  költségvetési szerv számviteli 
rendjére  az  önkormányzat  számviteli  politikájában  és  számlaendjében  rögzítettek  az 
irányadóak.

(5)  A  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerv  pénzellátásáról  a  körjegyzőség 
köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 11. számú mellékletét képező pénzellátási terv 
alapján.

13. §

(1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására csak a 
 a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
              
(2)  A  testület  által  jóváhagyott  kiemelt  előirányzatokat  valamennyi  az  önkormányzat 
felügyelete alá tartozó költségvetési szerv köteles betartani. 

14. §

A temetési segély alapjául szolgáló helyben szokásos temetési költség összege 2009. évben 
50.000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §

(1) A költségvetés végrehajtását  a körjegyzőség köteles  ellenőrizni,  az  éves  ellenőrzési 
munkatervében  foglaltak  szerint.  Az  ellenőrzés  tapasztalatairól  a  polgármester  a 
zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2)  A részben önállóan gazdálkodó költségvetési  szerv  vezetője  köteles  gondoskodni  a 
saját költségvetési szerve belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

16. §

Megadja a  képviselőtestület  a  polgármesternek a felhatalmazást  arra,  hogy a 2010.  évi 
költségvetési  rendelet  hatálybalépéséig  2009.  évi  szinten  gondoskodjon  az  átmeneti 
gazdálkodásról.

17. §

2009. évben az e rendelet hatálybalépéséig tartó átmeneti gazdálkodást elfogadja.

18. §
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(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. január 1-től 
kell alkalmazni.

(2) A rendelet módosítása a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.

(3) A rendeletet a körjegyzőségi hivatalban lehet megtekinteni, melyre a lakosság figyelmét 
az  önkormányzati  hivatal  épületén  kívül   elhelyezett  hirdetőtáblán  hirdetménnyel  kell 
felhívni.

Fülesd, 2009. február 25.

Márton László s.k. Szabó István s.k.
polgármester helyettesítő körjegyző

Záradék: A rendelet  kihirdetésének időpontja 2009. február 26.

                                                                  
                                      
                                                                                    Szabó István s.k. 

                                                                   helyettesítő körjegyző

A kivonat hiteles.

Fülesd, 2010. január 27.

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna
Körjegyző

5
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