Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009. (III.10.) számú
RENDELETE
az önkormányzat 2009 . évi költségvetéséről
Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CLXIX törvény előírásainak figyelembevételével, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott kötelező és
önként vállalt feladatai ellátása érdekében, az önkormányzat költségvetési rendeletének
szerkezeti rendjéről szóló 4/ 2007. (III.16.) számú rendelet előírásainak figyelembe vételével
az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságára, a Polgármesteri
Hivatalra, valamint az önkormányzat fenntartásában működő intézményre terjed ki.

II. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 59.991- ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 59.991- ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a kiadási és bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti
megoszlását címenként az 1. számú melléklet szerint, míg az önkormányzat összesített
pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3.§ A képviselő-testület az egyes címek bevételi és kiadási főösszegét, fejezetenként
összesítve, figyelembe véve a kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait az
alábbiakban hagyja jóvá:
a., Települési önkormányzat:
- bevételi főösszeg: 58.849- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 58.849- ezer Ft
aa., Községi önkormányzat:
- bevételi főösszeg: 57.499- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 18.030- ezer Ft
- létszám: 1 fő
ab., Polgármesteri Hivatal:
- bevételi főösszeg: 1.200- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 25.332- ezer Ft
- létszám: 4 fő
ac., Napköziotthonos Óvoda:
- bevételi főösszeg: 150- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 15.487- ezer Ft
- létszám: 4 fő
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b., Kisebbségi önkormányzatok:
- bevételi főösszeg: 1.142- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 1.142- ezer Ft
ba., Német Kisebbségi Önkormányzat:
- bevételi főösszeg: 571- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 571- ezer Ft
bb., Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
- bevételi főösszeg: 571- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 571- ezer Ft

III. Az önkormányzati költségvetés bevételei
4. § A képviselő-testület az egyes címek kiemelt bevételi előirányzatait, figyelembe véve a
kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait az alábbiakban hagyja jóvá:
a., Települési önkormányzat:
- működési célú bevételek mindösszesen: 58.849- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek mindösszesen: 0- ezer Ft
aa., Községi önkormányzat:
- működési célú bevételek összesen: 57.499- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek összesen: 0- ezer Ft
ab., Polgármesteri Hivatal:
- működési célú bevételek összesen: 1.200- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek összesen: 0 ezer Ft
ac., Napköziotthonos Óvoda:
- működési célú bevételek összesen: 150 ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek összesen: 0 ezer Ft
b., Kisebbségi önkormányzatok:
- működési célú bevételek mindösszesen: 1.142- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek mindösszesen: 0 ezer Ft
ba., Német Kisebbségi Önkormányzat:
- működési célú bevételek összesen: 571- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek összesen: 0 ezer Ft
bb., Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
- működési célú bevételek összesen: 571- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek összesen: 0 ezer Ft
5. § (1) A képviselő-testület az egyes címek bevételi előirányzatait, figyelembe véve a
kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait a rendelet 13., 15., 17., 19., 21. számú
mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a bevételi előirányzatokat tevékenységenkénti tagolásban,
figyelembe véve a kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait a rendelet 14., 16., 18.,
20., 22. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

IV. Az önkormányzati költségvetés kiadásai
6. § A képviselő-testület az egyes címek kiemelt kiadási előirányzatait, figyelembe véve a
kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait az alábbiakban hagyja jóvá:
a., Települési önkormányzat:
- működési célú kiadások mindösszesen: 56.956- ezer Ft
Ebből:
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- személyi jellegű kiadások összesen: 23.623- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok összesen: 7.744- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások összesen: 15.188- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 0 ezer Ft,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások összesen: 9.571- ezer Ft,
- finanszírozási kiadás: 0- ezer Ft
- felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 1.893- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások mindösszesen: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások mindösszesen: 0-ezer Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 1.893- ezer Ft,
- tartalék mindösszesen: 830- ezer Ft
Ebből:
- általános tartalék mindösszesen: 830- ezer Ft,
- céltartalék mindösszesen: 0- ezer Ft.
aa., Községi önkormányzat:
- működési célú kiadások összesen: 17.200- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 1.242- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 1.185- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások: 5.474- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások összesen: 9.299- ezer Ft,
- finanszírozási kiadás: 0- ezer Ft
- felhalmozási célú kiadások összesen: 0- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások: 0-ezer Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások: 0-ezer Ft,
- tartalék összesen: 830- ezer Ft
Ebből:
- általános tartalék összesen: 830 - ezer Ft,
- céltartalék összesen: 0- ezer Ft.
ab., Polgármesteri Hivatal:
- működési célú kiadások összesen: 23.839- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 13.635- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 3.862- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások: 6.070- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0- ezer Ft,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások összesen: 272- ezer Ft,
- finanszírozási kiadás: 0- ezer Ft
- felhalmozási célú kiadások összesen: 1.493- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.493- ezer Ft,
ac., Napköziotthonos Óvoda:
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-

-

működési célú kiadások összesen: 15.087- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 8.746- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 2.697- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások: 3.644- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0- ezer Ft,
- működési célú támogatások: 0- ezer Ft,
felhalmozási célú kiadások összesen: 400- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások: 0 ezer Ft,
- beruházási célú kiadások: 0 ezer Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások: 400 ezer Ft,

b., Kisebbségi önkormányzatok:
- működési célú kiadások mindösszesen: 1.142- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások mindösszesen: 0- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen: 0- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások mindösszesen: 426- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: 0 ezer Ft,
- működési célú támogatások mindösszesen: 400- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 0- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások mindösszesen: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások mindösszesen: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 0-ezer Ft,
- tartalék mindösszesen: 316- ezer Ft.
Ebből:
- általános tartalék mindösszesen: 316- ezer Ft,
- céltartalék mindösszesen: 0 ezer Ft.
ba., Német Kisebbségi Önkormányzat:
- működési célú kiadások összesen: 571- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 0- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 0- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások: 171- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0- ezer Ft,
- működési célú támogatások: 400- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások összesen: 0- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- tartalék összesen: 0- ezer Ft
Ebből:
- általános tartalék összesen: 0- ezer Ft,
- céltartalék összesen: 0 ezer Ft.
bb., Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
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működési célú kiadások összesen: 571- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 0 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 0 ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások: 255- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0- ezer Ft,
- működési célú támogatások: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások összesen: 0- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- tartalék összesen: 316-ezer Ft
Ebből:
- általános tartalék összesen: 316- ezer Ft,
- céltartalék összesen: 0 ezer Ft.
7. § (1) A képviselő-testület az egyes címek kiadási előirányzatait, figyelembe véve a
kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait a rendelet 3., 5., 7., 9., 11. számú
mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzatokat tevékenységenkénti tagolásban,
figyelembe véve a kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait a rendelet 4., 6., 8., 10.,
12. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

V. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
rendelkezések
8. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a
2009. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről
gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos
felhasználására.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési
elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére,
rövidlejáratú értékpapír vásárlására.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan illetve részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a képviselőtestület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert, aki erről a
képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2009. december 31-i hatállyal
tájékoztatja.
(5) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az
önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester az időközi költségvetési
jelentést tárgyaló ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosítására a (4)
bekezdésben foglaltak az irányadóak.
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(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a
zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(7) Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a
feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség.
Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más
előirányzatok átcsoportosításával biztosítja.
9. § A képviselőtestület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási
előirányzatok felhasználását e rendelet 30. számú melléklete szerinti előirányzat felhasználási
ütemterv szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az
önkormányzat helyiadó-beszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi
egyenlegét – kivéve június és december hónapot – legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10.
napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév
végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

VI. Záró rendelkezések
11. § A képviselőtestület az önkormányzat több évre tervezett működési és fejlesztési célú
bevételek és kiadások 2009.–2011. évi előirányzatait e rendelet 25. számú mellékletében
foglaltak alapján állapítja meg.
12.§ A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét a 31. számú melléklet szerint
állapítja meg.
13. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől
kell alkalmazni, egyidejűleg az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2008
(XII.15.) számú rendelet hatályát veszti.
Óbarok, 2009. 03. hó 03. nap

Borbíró Mihály
polgármester

Pölöskey Péter
jegyző

A jelen rendelet kihirdetve:
2009. március 10.

Pölöskey Péter
jegyző
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31.számú melléklet
A költségvetés címrendje

I. Fejezet
Települési önkormányzat
Címek
a., Községi önkormányzat
b., Polgármesteri Hivatal
c., Napköziotthonos Óvoda
II. Fejezet
Kisebbségi önkormányzatok
Címek
a., Német Kisebbségi Önkormányzat
b., Cigány Kisebbségi Önkormányzat
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