
Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010. (II. 16.) Önk. sz. rendelete

Bihartorda Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Bihartorda Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló- többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65 §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Kormányrendeletben (Új ÁMR) meghatározottakat – a 2010. évi költségvetésről az alábbi
rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Védőnői Szolgálat
Kisebbségi Önkormányzat.

(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit –2010. évi
költségvetésének

a) kiadási főösszegét   237 991 ezer forintban
b) bevételi főösszegét  237 991 ezer forintban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 1.sz.tábla tartalmazza

Bevételek

1. Intézményi működési bevételek 15 903
2.Önkormányzat sajátos bevétele 40 149

ebből: - kommunális adó     815
egyéb helyi adó   3944

3. Önkormányzat költségvetési tám. 67 724
ebből felhalmozási  4049

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel   1 562
5. Átvett pénzeszközök 58 962

ebből működésre 12369
       felhalmozásra 46593

6. egyéb bevétel (pénzmaradvány)  12 163
ebből kötelezettséggel terhelt:- működési     163



-felhalmozási: 12000
7. Bevétel együtt (1+…6) 196 463
8. Finanszírozási művelet (működési hitel)   41 528
9. Összes bevétel (7+8) 237 991

A normatív állami támogatások jogcímenként a 2. számú mellékletben.

II. Költségvetési kiadások

5. § Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg.

Kiadások

1. Személyi jellegű kiadások  60 637
2. Munkaadókat terhelő járulékok  12 531
3. Dologi kiadások  40 208
4. Támogatások pénzeszköz átadások  59 496

ebből szociális kiadás: 38 924
          egyéb p.e.átadás 20 572

5.Működési tartalék       100
5. Működési kiadások összesen (1+..4)            172 972
6. Felújítások  62 702
7. Beruházások           0
8. Felhalm. pénzeszköz átadás    1 858
9.  Felhalmozási tartalék (várható)       459
10. Felhalmozási kiadás összesen  65 019
11. Kiadások együtt (5+10)            237 991

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban
meghatározott címek működési kiadását kiemelt előirányzatonként a 3 számú melléklete
szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 65 019 ezer forint. 2.
számú tábla szerint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 0 ezer forint.
- a felújítások előirányzata:    62 702 ezer forint

 Ebből: -Kastélypark rek.:  34 803
- Móricz Zs.Ált.Isk. és Óvoda Tagintézmény (Óvoda)felújítás

                pályázati forrásból: 19 374 ezer Ft (19 374 000 Ft) és
saját forrás:   1025                      ezer Ft      ( 1 024 911 Ft.)

- Kristály Szoc.Szolg.Kp. Bihartordai Int. (ÖNO) felújítás
pályázati forrásból: 7 125 ezer Ft (7 125 003 Ft) és saját

forrás: 375 ezer Ft (375 000 Ft.)
- az egyéb felhalm. c.kiadások tám.      1 858 ezer forint

   Ebből: -  Első lakáshoz jutás támogatása: 1758 ezer Ft
- polgárőrség támogatása: 100 ezer Ft



-    felhalmozási tartalék      459 ezer forint.

7. § A köztisztviselők illetményalapját 2010. január 1-től 38 650 forintban határozza meg.

8. § A közalkalmazottak illetménye a soros előlépésekkel együtt tervezzük.

9. § A képviselő-testület a községi önkormányzat létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti
részletezéssel  38,5  főben állapítja meg.

10. A Bihartordai Községi önkormányzat a 41 528 ezer forint önkormányzati intézményeinek
forráshiányára, mint önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok
támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális
Igazgatóságán keresztül a Pénzügyminisztériumba.

11. § A képviselő-testület a Községi Önkormányzat 3 éves gördülő tervezését az 5. számú
tábla szerinti részletezésben állapítja meg.

Az önkormányzati hivatal költségvetése 6.számú melléklet.

12. § Az önkormányzat a kommunális adóból és az önkormányzati vagyon bérbeadásából
származó bevételt felhalmozási célra, település szerkezetének javítására, önkormányzati
kötelező feladatokat ellátó intézmények felújítására használja.

13. § Hitelfelvételről bérkifizetéshez 4.000 ezer forintig a polgármester, más jellegű ezen
felüli hitelről a képviselő-testület dönt.

14. § A fejlesztési célú pénzeszközök, és az átmenetileg szabad működési célú pénzeszközök
lekötéséről a polgármester gondoskodik.

15. § A költségvetési tartalék, illetve többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

16. § Az önkormányzatnak felajánlott vagyon elfogadásáról, ingyenes átadásáról, követelésről
való lemondásról, 500 ezer Ft feletti vagyon értékesítéséről a képviselő-testület dönt.

17. § Felújítási előirányzatról és annak módosításáról a képviselő-testület dönt.

18. § Az előirányzat fő összegeinek változásáról és a címrendek közötti átcsoportosításról a
képviselő-testület dönt. Az egyéb előirányzatok közötti átcsoportosításról 1.000 ezer forint
felett a képviselő-testület, 1.000 ezer forint alatt a polgármester dönt.

19. Az önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét a kezdeményezésre jogosultak
jelzik a polgármesternek. A polgármester a jelzéstől számított 8 napon belül a testületi ülést
köteles összehívni.

A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a Polgármesteri Hivatalhoz, ha az
elismert tartozás állomány a 25 napot és az 5000 ezer forintot eléri.



20. § Az önkormányzatnak hiteltartozása nincs.

21. § Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai a 8. számú melléklet
szerint.
22. § A több éves kihatású döntések a 9. számú melléklet szerint.

23. § Közvetett támogatásokat az önkormányzat nem nyújt.

24. § A Kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a 10.számú melléklet.

25. § Az előirányzat felhasználási ütemterv a 11. számú melléklet.

26. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1.
napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 15/2009. (XII.14.) Önk. sz. rendelet hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Szabó József        Petrucz Sándor
 polgármester jegyző


