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Tengelic Községi Önkormányzat  Képviselı-testületének   2./2009. (II.11.) számú 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi  költségvetésérıl a 8/2009 (V.23.), 
14/2009 (VIII.19.), a 20/2009 (XI.25.), a 6/2010 (II.16.) és a 9/2010 (III.17.) számú 
rendelettel egységes szerkezetben 
 
Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  - figyelembe véve a 
módosított  217/1998 (XII.30.) kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009.évi 
költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja. 
 
A rendelet hatálya 

1.§. 
 

 A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. 
 
2. §. 

 
A képviselı-testület az Áht. 67. §. ( 2 ) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetés 
címrendjét az  alábbiak szerint állapítja meg: 
  1. Polgármesteri Hivatal 
                       

3.§.1 
 

  A költségvetés  bevételei  és  kiadásai      
 

 
A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi  összesített      költségvetésének  
 
 a.)  bevételi fıösszegét     325 004 e Ft- ban 
 b.)  kiadási fıösszegét    325 004 e Ft- ban 
 c.)  költségvetési bevételek összegét  325 004 e Ft- ban 
                 d.)  költségvetési többletét                                       2 375 e Ft  ban 
 e.)  költségvetési kiadások összegét  322 629 e Ft- ban 

                 f.)  finanszírozási célú bevételét              0 e Ft- ban 
       ezen belül: 
          mőködési célú hitelfelvétel összegét               0 e Ft- ban 
          felhalmozási célú hitelfelvétel összegét            0 e Ft- ban 
 g.)  finanszírozási célú kiadását       2 375 e Ft- ban 
       ezen belül: 
    mőködési célú hiteltörlesztés összegét            0 e Ft- ban 
          felhalmozási célú hiteltörlesztés összegét       2 375 e Ft- ban 
                állapítja meg. 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Módosította a 6/2010.(II.16.) számú rendelet 1.§-a, hatályos 2010. február 16-tól. 
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4.§.  Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt 
elıirányzatonkénti   részletezését  az 1. számú melléklet alapján határozza meg. 
 
5.§. A képviselı-testület az önkormányzat mőködési, fejlesztési bevételek és kiadások 
alakulását bemutató mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
6.§. A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal   bevételeit  bevételi forrásonként és 
kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 3.  számú melléklet szerint fogadja el.  
 
7.§.  A képviselı-testület helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és 
kiadási elıirányzatát az  4. és a 5. számú mellékletek szerint   emeli be költségvetésébe. 
 
8.§.  A képviselı-testület a helyi önkormányzat felhalmozási célú kiadásait, felújítási és 
felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint határozza meg. 

 
9.§. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplı kiadásokat szakfeladatonkénti 
bontásban a 7. és a 8  számú melléklet tartalmazza. 
 
10.§.  A költségvetési évet követı két év várható elıirányzatait – melyben a képviselı-testület 
a költségvetési  év  folyamatait  és  áthúzódó hatásait gazdasági elırejelzések alapján állapítja  
meg – a  9. sz. melléklet tartalmazza. 
 
11.§. A 2009- as költségvetési év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl 
szóló elıirányzat  felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet mutatja be.  
 
12.§. Az önkormányzat  által adott közvetett támogatásokat ( kedvezményeket)  a 11. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
13.§. A képviselı-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elıirányzatait 
éves bontásban  a 12. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek 
elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 
 
14.§. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását  - lejárat és eszközök szerint – a 
13. számú melléklet tartalmazza. 
 
15.§. A képviselı-testület  a  helyi  önkormányzat  jóváhagyott  létszámkeretét   a  14.  
melléklet  szerint állapítja meg. 
 
 
               Általános tartalék , céltartalék 
 
16.§. A képviselı-testület a helyi önkormányzat 2009 évi általános tartalékát  740 e Ft e Ft- al  

építi be a költségvetésbe. Felhalmozási tartalékát 100 e Ft-ban határozza meg. 
 
 
                 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
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17.§. A képviselı-testület a helyi önkormányzat jóváhagyott elıirányzatai közötti 
átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át, aki ennek  gyakorlásáról a soron következı 
ülésen tájékoztatja a képviselı-testületet. 
 
18.§.   A bevételi többletet – amennyiben a képviselı-testület másként nem rendelkezik- a 
költségvetési hiány fedezésére kell fordítani. Amennyiben nincs hiány a testület rendelkezik a 
többletbevétel felhasználásáról. 
 
19.§. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti hiány 
finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl. 
 
20.§.   A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik 
meg. 
 
21.§. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat 
képviselı-testületének határozata alapján épül be. 
 
22.§. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatába foglaltakra vonatkozóan a 
helyi képviselı-testület  nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
23.§. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a helyi kisebbségi 
önkormányzat képviselı-testületének határozata alapján módosítható. 
 
 
    Záró  rendelkezések 
 
 
24.§.(1) Ez a rendelet a  kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009.    
              január 01-tıl kell alkalmazni. 
 
        (2) A képviselı-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az    
                Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.törvény 77. §. (1) bekezdése alapján a   
              polgármester volt  jogosult az átnemeti idıszakban a helyi önkorányzatot megilletı  
              bevételeknek a beszedésére és az elızı évi kiadási elıirányzaton belül a kiadások  
              arányos teljesítésére.  A beszedett bevételek és a teljesített kiadásokról szóló  
              beszámolót a képviselı-testület elfogadta. Az átmeneti idıszakban beszedett  
              bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. 
 
 
Tengelic, 2009.február 10. 
 
 
  Gáncs István     Tolnai Lászlóné   
   polgármester              jegyzı  
 
 
 
Záradék: Kihirdetve 2009. február 11-én. 
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        Tolnai Lászlóné 
                jegyzı  
 


