Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009. (II.15.) rendelete
Tázlár Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről
Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló l992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló 2008. CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai és követelményei
alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje
1. §
(1) A rendelet hatálya Tázlár Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és
költségvetési szervére terjed ki.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Tázlár és Pirtó Községek
Körjegyzősége (a továbbiakban: körjegyzőség). Az önkormányzatnak a körjegyzőségen
kívül önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs,
az igazgatási feladatokat a körjegyzőség látja el.
(3) Az Áht. 67. §-ának (3) bekezdése alapján a címrend a (4) bekezdésben foglaltak szerint
alakul.
(4) A körjegyzőség, valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott
feladatok – külön-külön – alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben foglaltak alapján. A
nem intézményi keretek között ellátott feladatok felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés fő összegei
2.§.
(1) Az önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási mérlegét az Áht. 8. §-ának (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a 2. melléklet rögzíti, melynek alapján a Képviselő-testület az
önkormányzat 2009. évi költségvetését
143.011 e Ft bevétellel,
151.336 e Ft kiadással,
és
8.325 e Ft hiánnyal
állapítja meg.
(2) A megállapított 143.011.e Ft bevételi főösszeg részletezését az alábbiak, illetve a 3.
melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület:
1) Intézményi működési bevétel
16.710 e Ft.
2) Sajátos működési bevétel
69.338 e Ft.
Ezen belül:
-Helyi adók
12.754 e Ft.
-SZJA 8%-a
6.470 e Ft.
-SZJA jövedelem differenciálás
50.114 e Ft.
3) Állami hozzájárulás
37.937 e Ft.
4) Normatív kötött támogatás
2.869 e Ft.
5) Működési célú pénzeszköz átvétel
13.157 e Ft.
6) TB-től átvétel
3.000 e Ft.
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7) 2008. évi pénzmaradvány
Az önkormányzat bevételei:
1) Intézményi működési bevétel
2) Sajátos működési bevétel
Ezen belül:
-Helyi adók
-SZJA 8%-a
-SZJA jövedelem differenciálás
3) Állami hozzájárulás
4) Normatív kötött támogatás
5) Működési célú pénzeszköz átvétel
6) TB-től átvétel
7) 2008. évi pénzmaradvány

e Ft.

15.630 e Ft.
69.338 e Ft.
12.754 e Ft.
6.470 e Ft.
50.114 e Ft.
37.937 e Ft.
2.869 e Ft.
13.157 e Ft.
3.000 e Ft.
e Ft.

Körjegyzőség bevételei:
1) Működési bevételek
1.080 e Ft.
2) Támogatások, átvett pénzeszközök 50.393 e Ft.
(3) A megállapított 8.325 e Ft hiány összegét az önkormányzat beruházási hitel
igénybevételével fedezi.
(4) A megállapított 151.336 e Ft kiadási főösszeg, továbbá az önkormányzati létszámkeret
részletezését az alábbiak, illetve a 4-7. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület:
Az önkormányzata és a körjegyzőség összes kiadása:
151.336 e Ft.
1) Személyi juttatások
2) Társadalombiztosítási járulék
3) Munkaadói járulék
4) Egészségügyi hozzájárulás
5) Dologi kiadások
6) Szociális juttatások
7) Működési célú pénzeszköz átadás
8) Felhalmozási kiadások
9) Hiteltörlesztés
10) Tartalék
Az önkormányzat és a körjegyzőség létszáma:

50.495 e Ft.
13.635 e Ft.
1.411 e Ft.
718 e Ft.
12.849 e Ft.
5.856 e Ft.
32.291 e Ft.
10.672 e Ft.
2.000 e Ft.
3.000 e Ft.
32 fő

Ezen belül az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott feladatok utáni
kiadás:
1) Személyi juttatások
24.483 e Ft.
2) Társadalombiztosítási járulék
6.583 e Ft.
3) Munkaadói járulék
681 e Ft.
4) Egészségügyi hozzájárulás
379 e Ft.
5) Dologi kiadások
17.959 e Ft.
6) Szociális juttatások
5.856 e Ft.
7) Működési célú pénzeszköz átadás
28.250 e Ft.
8) Felhalmozási kiadások
10.672 e Ft.
9) Hiteltörlesztés
2.000 e Ft.
10) Tartalék
3.000 e Ft.
11) Körjegyzőség finanszírozása
50.393 e Ft.
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Az önkormányzat létszáma:

17 fő

Ezen belül körjegyzőségi kiadás:
1) Személyi juttatások
2) Társadalombiztosítási járulék
3) Munkaadói járulék
4) Egészségügyi hozzájárulás
5) Dologi kiadások
6) Támogatásértékű működési kiadás

26.462 e Ft.
7.052 e Ft.
730 e Ft.
339 e Ft.
12.849 e Ft.
4.041 e Ft.

A körjegyzőség létszáma:
15 fő
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében az önkormányzati
beruházásokat a helyi iparűzési adóbevételből, valamint beruházási hitelből finanszírozza,
melynek összege13.445 e Ft.
Kiadások
- Közösségi terek fejlesztése
5.501.812 Ft.
- Bölcsőde kialakítása
2.763.644 Ft.
- Orvosi rendelő tetőfelújítása
315.011 Ft.
- Közlekedésbiztonsági beavatkozások
2.091.558 Ft.
Összes saját forrás:
10.672.025 Ft.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8.
melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Áht. 71. §-ának (3) bekezdése szerinti gördülő tervezést, azaz a bevételi és kiadási
előirányzatok 2009-2010-2011. évi alakulását a 9. melléklet mutatja be.
Általános tartalék
3. §
(1) Az önkormányzat tartalékalapja 3.000 e Ft. A tartalék felett a Képviselő-testület
rendelkezik.
(2) A polgármester a költségvetési tartalék terhére, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása
mellett esetenként 50 e Ft összegig, a költségvetési éven belül összesen 200 e Ft összegig
kötelezettséget vállalhat.
Közvetett támogatások
4. §
A Képviselő-testület a 2009. évi közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint határozza meg.
Adósságállomány
5. §
A Képviselő-testület 2009. január 1-jén …………… eFt adósságállománnyal rendelkezik, a
……………………….-nél 2015. évi lejárattal.
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Több éves kihatással járó feladatok
6. §
A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat jelenleg nem indít, illetve nem lát el.
(VAGY…pl.kihatással járó feladata a kistérségi kerékpárút pirtói szakaszának megépítése,
melyhez a 2010. évi költségvetésében 17.896 eFt biztosít.)
A költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések
7. §
A Képviselő-testület által megállapított helyi adó (iparűzési adó) mértéke az előírt
rendelkezések, valamint az adóalanyok teherbíró képességének figyelembevételével kerültek
megállapításra az önkormányzat működőképességének biztosítására.
A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. §
(1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a
költségvetési törvény, az Áht., az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint e
rendelet előírásainak és követelményeinek megfelelően hajtja végre a körjegyzőség útján.
(2) A Képviselő-testület e rendeletét a központi pótelőirányzatok és a körjegyzőség általi
előirányzat-módosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb a
költségvetési évet követő év február 28-áig – december 31-i hatállyal – módosítja.
Egyébként a Képviselő-testület minden, a költségvetést érintő döntésekor a rendeletet
módosítani kell.
(3) A polgármester a jogszabályi előírások szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a
költségvetés helyzetéről.
(4) A 2009. évi bevételek teljesülését időarányosan kell megtervezni, ennek függvénye a
kiadások időarányos teljesülése is. Esetleges bevételi lemaradásnál a kiadások időarányos
teljesülése sem lehetséges. Az első félévi bevételi terv 71.128 e Ft, így a tervezett kiadások
ennek megfelelően teljesülhetnek. Második félévben a bevételi terv 80.208 e Ft. A kiadások
az első félévben 66.588 e Ft-ig teljesülhetnek, mivel tartalékképzés nélkül a gazdálkodás
nem lehet biztonságos
(5) A költségvetési évben létrejött többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(6) Az esetleges hitelfelvétel a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
szabályok szerint, az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan, a tényleges szükséglet
mértékéig az elérhető legkedvezőbb feltételek mellett történhet.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetmények, illetőleg
munkabérek határidőben történő kifizetését munkabérhitel felvételével biztosítsa.
(8) A Képviselő-testület az Áht. 74. §-ának (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási
előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(9) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat, illetve költségvetési szervének
tartozásállománya hat hónapon keresztül eléri a 3 millió forintot.
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Záró rendelkezések
9. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell
alkalmazni.
Kószó Endre s.k.,
polgármester

dr. Tallós Bálint sk.
körjegyző
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Az önkormányzat 2009. bevételei

1. melléklet

ezer Ft.

1)Állami támogatás
Normatív állami támogatás
Normatív kötött felhasználású támogatás
Összes állami hozzájárulás

37.937
2.869
40.806

2)Személyi jövedelemadó
-SZJA 8 %-a
-SZJA jövedelem különbség mérséklésére
SZJA összesen:

6.470
50.114
56.584

3)TB-től átvétel

3.000

4)Működési célú pénzeszköz átvétel
5)Saját bevételek
-Működési bevételek
-Gépjárműadó
-Iparűzési adó

13.157
29.464
15.630
7.634
5.120

6)Pénzmaradvány
I. Bevételek összesen

141.931

Körjegyzőség bevételei:
1)Körjegyzőség finanszírozása
2)Saját bevételek
II. Bevételek összesen
I. és II. Mindösszesen
Le: Finanszírozási halmozódás
Önkormányzati bevételek hitel nélkül
Beruházási hitel
Önkormányzati bevételek összesen

50.393
1.080
51.473
193.404
-50.393
143.011
8.325
151.336
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Az önkormányzat és a Körjegyzőség 2009. évi kiadásai

2. melléklet

I. Az önkormányzat kiadásai

ezer Ft

1) Személyi juttatások

24.483

2) Társadalombiztosítási járulék

6.583

3) Munkaadói járulék

681

4) Egészségügyi hozzájárulás

379

5) Dologi kiadások
6) Szociális juttatások
7) Működési célú pénzeszköz átadás
8) Felhalmozási kiadások
9) Hiteltörlesztés
10) Intézményfinanszírozásra KTKT-nak átadás
11) Tartalék
12) Körjegyzőség finanszírozása
Önkormányzat kiadása összesen

17.959
5.856
450
10.672
2.000
27.800
3.000
50.393
150.256

II. A körjegyzőség kiadásai
1) Személyi juttatások
2) Társadalombiztosítási járulék

26.462
7.052

3) Munkaadói járulék

730

4) Egészségügyi hozzájárulás

339

5) Dologi kiadások
6) Támogatásértékű működési kiadás
Körjegyzőség kiadása összesen
I-II. kiadások összesen
Le: Finanszírozási halmozódás
Önkormányzati kiadások összesen:

12.849
4.041
51.473
201.729
50.393
151.336
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2009. évi önkormányzati kiadások szakfeladatonként

3. melléklet
ezer Ft.

Közutak, hidak

420

Saját vagy bérelt ingatlan

300

Önkormányzati igazgatás

40.460

-ebből: KTKT-nak átadás intézményfinanszírozásra: 27.800
-ebből: Tartalék:
Város és községgazdálkodás
Települési vízellátás

3.000
6.333
84

Közvilágítási szolgáltatás

2.640

Háziorvosi szolgálat

1.893

Védőnői szolgálat

1.519

Gyermek és ifjúságvédelem

1.039

Házi segítségnyújtás

3.717

Rendszeres pénzbeli ellátások

2.873

Eseti pénzbeli ellátások

3.000

Sportcélok és feladatok

450

Művelődési Házak

3.208

Munkahelyi vendéglátás

19.255

Működési kiadások

87.191

Körjegyzőség támogatása

50.393

Hiteltörlesztés
Beruházási kiadások
2009. évi kiadások összesen

2.000
10.672
150.256
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4. melléklet
Az egészségügyi ágazat 2009.évi költségvetési előirányzata
ezer Ft
1) Háziorvosi szolgálat
- Személyi juttatások

775

- Munkaadót terhelő járulékok

247

- Dologi kiadások

871

2) Védőnői szolgálat
- Személyi juttatások

1052

- Munkaadót terhelő járulékok

341

- Dologi kiadások

126

Ágazat összesen

3.412

2009. évi TB finanszírozás bevétele

3.000

5. melléklet
Működési célú pénzeszköz átadások

ezer Ft

KTKT-nak intézményfinanszírozásra átadás

27.800

Működési célú pénzeszköz átadás összesen

27.800

