
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

7 /2010.(II.16.) rendelete 
 
Tengelic Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl a módosításáról szóló 

13/2010. (VI.30.), a 17/2010 (IX.30.), az  1/2011 (I. 27.) és az 5/2011 (III.24.) 
önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 

 
 

Tengelic Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tengelic Község Önkormányzata (a továbbiakban:  
önkormányzat) 2010. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

 I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak  képviselı-testületére, és szerveire 
terjed ki.  
 
(2)A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését,  a gazdálkodás szabályairól, 
kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló …/2010. (II.8.) CKÖ számú 
határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, 
elszámolási szempontból épül be.  
 
(3)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében  
minden támogatást nyújtó  e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden 
támogatásban részesülıre.    
 
 

Címrend 
 

2. § 
 
A Képviselı-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 14. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
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II. FEJEZET 
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 

2010. évi költségvetése 
 

3.§ 
 

(1)1 A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi  
 
   a) költségvetésének bevételi fıösszegét                               376 723 E Ft-ban 
   b) költségvetésének kiadási fıösszegét                                376 723 E Ft-ban 
   c) tárgyévi költségvetési bevételi elıirányzatát                 311 977 E Ft-ban 
   d) tárgyévi költségvetési kiadási elıirányzatát                    376 723 E Ft-ban 
   e) költségvetési hiányát                              64 746 E Ft-ban 
   f) a költségvetési hiány finanszírozására  
       szolgáló elızı évek pénzmaradványát                              64 746 E Ft-ban 
       ebbıl: mőködési célú pénzmaradványt                             24 493 E Ft-ban 
                   felhalmozási célú pénzmaradványt                       40 253 E Ft-ban 
  g) a költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló 
       finanszírozási célú mőveletek bevételeit                      0 E Ft-ban 
       ezen belül: a mőködési célú mőveletek bevételeit           0 E Ft-ban 
                          a felhalmozási célú mőveletek bevételeit      0 E Ft-ban 
       finanszírozási célú mőveletek kiadásait                           0 E Ft-ban 
       ezen belül: a mőködési célú mőveletek kiadásait            0 E Ft-ban 
                          a felhalmozási célú mőveletek kiadásait       0 E Ft-ban 
 
 
(2) A Képviselı-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket 
és kiadásokat összesítve az 1.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(3) A költségvetési hiány finanszírozására elsısorban az elızı évek pénzmaradványa, 
másodsorban központi költségvetési támogatás, harmadsorban hitel használható fel. 
 
(4) A Képviselı-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit bevételi forrásonként és kiadásait 
kiemelt elıirányzatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
(6) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatát, 
mérlegét  az 4-5.sz számú mellékletek szerint emeli a költségvetésbe. 
 
 

4. § 
 

                                                 
1 Módosította a 5/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2011. március 25-tıl.  
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A Képviselı-testület a helyi önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásait 
feladatonkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint határozza meg. 

 
 
 

5. § 
A Képviselı-testület a polgármesteri hivatal költségvetését szakfeladatonkénti bontásban  a 7-
8 számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

6. § 
 
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi  

a) általános tartalékát                11 554 E. Ft-tal, 

b) mőködési céltartalékát                            0 E. Ft-tal, 

c) felhalmozási céltartalékát           2890 E. Ft-tal, 

ca) felújítási céltartalékát       2 890 E Ft-tal, 

cb) beruházási céltartalékát                                0 E. Ft-tal 

 hagyja jóvá. 
 
(2) A Képviselı-testület a 5 000 E. Ft-ot meg nem haladó mértékő  általános, valamint 
felhalmozási célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a 
tartalékkal való rendelkezésrıl a legközelebbi képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást 
adni.  
 

 
7. § 

 
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat éves létszám-elıirányzatát költségvetési 
szervenként, a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(2) A közfoglalkoztatottak létszám-elıirányzatát a 15. számú melléklet 9. sorában 
meghatározottak szerint hagyja jóvá. 
 

8. § 
 

 A költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait - amelyet a Képviselı-testület a 
költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elırejelzések szerint 
állapított meg – a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 

9. § 
 

 A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban és 
összesítve a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

10. § 
 

A Képviselı-testület a  2010. év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl 
készített elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet  szerint hagyja jóvá. 
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11. § 
 Az önkormányzat által adott  közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást 11. számú 
melléklet  szerint hagyja jóvá. 
 
 
 
 
 

12. § 
 

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását – lejárat és eszközök szerint – a 13. 
számú melléklet tartalmazza. 
 

13.§. 
 
 A Képviselı-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen 
projektekhez történı hozzájárulásokat a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

14.§ 
 
A z önkormányzat által alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2010. évi 
támogatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 
 

 
15. § 

 
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a 
hitelfelvétel. 
 
 (2) A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezetı bankkal a folyószámla 
hitelkeret megállapodásnak  10 000 E Ft értékhatár alatti - a bankszámla-szerzıdésben 
rögzített 2010. évi kondíciókkal történı - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet 
indokolja a számlavezetı banktól munkabér és más rövid lejáratú  éven belüli hitel 
felvételére. 
 
(3) A 10 000 e Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselı-
testületet illetik meg. 
 

16. § 
 

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselı-testület  
államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján 
hasznosíthatja.   
 
(2) A költségvetési szerv az Áht. 87. § (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4) 
bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi elıirányzatain 
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felüli, a többletfeladatokkal összefüggı többletbevételét - a Képviselı-testület egyidejő 
tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelı összegő, saját hatáskörő egyidejő 
elıirányzat-módosítás után -   feladatai ellátására használhatja fel. 
 
 
 

III. FEJEZET 
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
Általános végrehajtási szabályok  

 
17. § 

 
 A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történı megállapodás 
alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési 
szervként mőködı polgármesteri hivatal. 
 

18. § 
 A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.  
 

19. § 
 (1) A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat 
határozata alapján módosítható. 
 
(2) A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a 
települési önkormányzat képviselı-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a 
helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttmőködésére vonatkozó 
részletes szabályokat és eljárási rendet – az Ámr. 37. § (4) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat 
megállapodásban rögzíti. 
 
 

Részletszabályok  
 

 
20. § 

A Képviselı-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90. § (4) 
bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétıl 2010. évben eltekint. 
 
 

Elıirányzatok megváltoztatása 
 

21. § 
 (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek elıirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az elıirányzat 
megváltoztatás nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt 
–, illetve a Kormány elıirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó elıirányzatokat.  
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(2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy 
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. A képviselı-testület - az elsı negyedév 
kivételével - negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési 
beszámoló irányító szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott 
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı 
módosításáról. 
 

22. § 
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási elıirányzatai év közben 
megváltoztathatóak. 
 
(2) A Képviselı-testület 1. cím mőködési/fejlesztési elıirányzat csoport kiemelt elıirányzatai 
között 5 000 E. Ft-ot meg nem haladó mértékő elıirányzat átcsoportosítás jogát a 
polgármesterre ruházza, aki az elıirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselı-
testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.  
 
 (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek 
az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat 
költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitıl eltérı - intézkedést hozhat, amelyrıl a 
képviselı-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.  
 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet. 
 

23. § 
A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselı-testület elé, ha év 
közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat 
költségvetésének teljesítését jelentısen veszélyeztetik. 
 
 

Költségvetési szervek pénzmaradványa 
 

24. § 
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselı-testület hagyja 
jóvá.  
 
(2) A képviselı-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megilletı 
pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minısül 
különösen amikor az önkormányzat mőködése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. 
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A támogatások odaítélésének, folyósításának és 
elszámolásának rendje 

 
 

25. § 
 

(1) A Képviselı-testület a  mőködési célú támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét 
másra át nem ruházza. 
 
(2)  A 17. sz. mellékletben szereplı támogatások folyósítására támogatói megállapodás 
alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni: a támogatás összegét, célját, 
rendeltetésszerő felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó 
ellenırzési kötelezettségét, az elıírt számadási kötelezettség elmaradása és nem cél szerinti 
felhasználás esetén a következményt. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen felhatalmazza a Polgármestert a támogatói 
megállapodások aláírására. Felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot az elszámolások 
ellenırzésére és a Képviselı-testület tájékoztatására a költségvetési zárszámadási rendelet 
megalkotásáig. 
 
(4) A támogatási kérelemminden év január 31 napjáig nyújtható be. 
 
(5) A támogatást igénylı és a támogatást nyújtó támogatási szerzıdést köt. A támogatási 
szerzıdésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket: 
 
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerzıdés aláírását követı 30 napon belül kerül 
sor.  
 
(7) A támogatásban részesülı elszámolási kötelezettséggel tartozik . 
 
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított 
számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás 
folyósítását követı év január 31. napjáig köteles eleget tenni. 
 
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítı illetve a támogatást nem célirányosan 
felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhetı meg. 

 
(10) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a 
csekély összegő támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás 
folyósítását megelızıen a támogatási szerzıdést az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 
87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése 
alapján elızetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek. 
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Önkormányzati biztos kirendelése 
 

26. § 
 

 (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert 
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, vagy 
egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá 
szorítani, akkor a képviselı-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv 
által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az 
egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének elızetes kikérésével - az Áht. 100/D. § 
(5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkezı önkormányzati biztost jelöl ki.  
 
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékő elismert 
tartozásállomány elérése esetén a Képviselı-testületnél a polgármester kezdeményezi. 
 
(3) Amennyiben az önkormányzatnál idıközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti 
adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az 
önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: 
 
-  az  önkormányzati biztos tevékenységérıl a Képviselı-testületnek havonta köteles 

beszámolni.  

- az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a 
költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.   

 
 

IV. FEJEZET 
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 

 
 

27. § 
 

 (1) A polgármesteri hivatal által tervezett jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi 
ösztönzés elıirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások elıirányzatának 2 %-a. 
 
(2)  A polgármesteri hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés 
elıirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 
elıirányzatának 2 %-át. 
 

28. § 
 A Képviselı-testület a köztisztviselıket megilletı cafetéria-juttatás éves keret összegét az 1 
cím Személyi juttatások kiemelt elıirányzaton belül , nem rendszeres személyi juttatás 
részeként azon belül 1 755 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által 
megfizetendı  SZJA-t is magába foglalja 
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V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

29. §. 
 (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
(2) A képviselı-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti idıszakban tett 
intézkedéseirıl (bevételek beszedése, az elızı évi kiadási elıirányzatokon belül a kiadások 
arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek 
és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.  
 
 
 
Tengelic, 2010. február hó 15 nap. 
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Záradék: Kihirdetve 2010. február 16. 
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