
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

5/2009.(II.13.) 
r e n d e l e t e

Kelebia Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről.  
 
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91.§. (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
Tv. 65.§-ában (továbbiakban: ÁHT.) foglaltak alapján Kelebia Község Önkormányzata 2009. évi 
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.  
 

I. Fejezet 
A rendelet hatálya 

 
1.§. 

 
A rendelet hatálya kiterjed Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az 
önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra, továbbá mindazon 
magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, 
amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.  
 

II. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
2.§. 

 
(1) Az ÁHT 67.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a költségvetési rendelet 

címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg. 
(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön- 

alkotnak egy címet.  

Cím Megnevezés Alcím Megnevezés 

I. Polgármesteri Hivatal  

1 Parkfenntartás 
2 Helyi közutak karbantartása 
3 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 
4 Igazgatási tevékenység 
5 Testvértelepülési kapcsolatok 
6 Kisegítő tevékenység  
7 Községgazdálkodás  
8 Közhasznúak foglalkoztatása 
9 Közcélú foglalkoztatás 

10 Temetőfenntartás 
11 Közvilágitás 
12 Védőnői feladatok 
13 Ügyeleti szolgálat 
14 Családsegítés / Tanyagondnoki szolgálat 
15 Települési hulladék kezelés 
16 Sportintézmény működtetése 
17 Települési vízellátás és vízminőségvédelem 
18 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
19 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
20 Aktív korúak ellátása 
21 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
22 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
23 Napközi Konyha 
24 Agrárkereskedelmi Központ 
25 Háziorvosi szolgálat 

II. Napköziotthonos Óvoda  
III. Farkas László Általános Iskola  
IV. Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház  
V. Szent Erzsébet Otthonház  
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A költségvetési főösszeg 
 

3.§. 
 

(1) A Képviselő-testület Kelebia Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 444.118 eFt bevételi 
és 444.118 eFt kiadási előirányzattal állapítja meg (1.sz. melléklet). Az önkormányzat tervezett összes 
bevételeit és kiadásait bemutató melléklet (mérleg) minimálisan az alábbi adatokat kell, hogy 
tartalmazza: a saját bevételek, átengedett bevételek, állami hozzájárulások, társadalombiztosítási 
finanszírozásból származó bevételek. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi 
kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait – ide értve az általános és céltartalékot is.   

(2) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

- személyi jellegű kiadások: 186.350 eFt 
- munkaadót terhelő járulékok: 58.144 eFt 
- dologi jellegű kiadások: 105.965 eFt 
- ellátottak pénzbeni juttatása: 51.249 eFt 
- felhalmozási kiadás: 22.731. eFt 
- támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök: 7.607 eFt 

 
Bevételek 

 
4.§. 

 
(1) Az intézmények működési bevételeit a 2.sz. melléklet tartalmazza. 
(2) Az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások tételes 
kimutatását a 2/1.sz. melléklet rögzíti. 
 (3)A 3.§. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2/2.sz. melléklet 
tartalmazza. 
 

Kiadások 
 

5.§. 
 

(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásait, az 
intézményeken belül, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3.sz. melléklet állapítja meg.  

(2) Az önkormányzat beruházási előirányzata 21.262 eFt, a beruházási kiadásokat feladatonként az 4.sz. 
melléklet tartalmazza. 

(3) A Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 3.sz. mellékelt tartalmazza.  
(4) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, a 

rendelkezés kihirdetését követően haladéktalanul a soron következő testületi ülés elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását.  

(5) Az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülését a 7.sz. mellékletben rögzített finanszírozási ütemterv 
rögzíti.  

(6) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. sz. melléklet rögzíti.  
(7) A költségvetési évet követő 2 év (2010-2011) várható előirányzatait, melyek az áthúzódó hatásokat és a 

gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve kerültek megállapításra, a „A működési és felhalmozási célú 
bevételek és kiadások  2009-2010-2011.évi alakulása” megnevezésű 8. sz. melléklet tartalmazza. 

(8) Az Európapi Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet 
tartalmazza. 

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 8.699 eFt összegben a 5.sz. melléklet szerint 
állapítja meg. 

(10) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.373 e Ft összegben állapítja meg. A tartalék 
felhasználásáról a képviselő-testület dönt 

 
III. Fejezet 

A költségvetési gazdálkodás általános szabályai 
 

6.§. 
(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és 

a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat 
módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Bevételi 
többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a 
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többletbevétel időpontjában bevételi kiesés nem várható. A többletbevétel felhasználásáról a képviselő-
testület dönt. 

(2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a 
képviselő-testület hatásköre.  

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendeletének módosításával év közben 
megváltoztathatja.  

(4) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a 
költségvetési szerv saját hatáskörben átcsoportosítást nem végezhet, és a kiemelt előirányzatoktól a 
felhasználás során sem térhet el. A kiemelt előirányzatokon belül a költségvetési szerv szabadon 
dönthet az előirányzatok átcsoportosításáról, a hatályos jogszabályokban foglalt korlátozások 
figyelembevételével. A kiemelt előirányzatokra vonatkozó évközi átcsoportosításokat a képviselő-
testület elé minden esetben számszaki és szöveges indokolással kell alátámasztani.  

(5) A költségvetési előirányzat módosítási kérelmekkel összefüggő szöveges és számszaki indoklások 
Polgármesteri Hivatalban történő leadási határideje a képviselő-testület ülését megelőző 10 nap.  

(6) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti szabad pénzeszközeit a 
képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A pénzeszközök pénzintézeti betétként való 
elhelyezéséről a polgármester és a jegyző dönt.  

(7) Munkabér előleg folyósítása az alábbiak szerint történhet: 
ugyanazon dolgozó részére évente egy alkalommal folyósítható munkabér előleg, legfeljebb 6 havi 
visszafizetési kötelezettség mellett. 

 
A jogi és természetes személyek nem szociális jellegű támogatásának rendje 

 
7.§. 

 
(1) A jogi és természetes személyek részére céljelleggel (nem szociális) juttatott támogatást kizárólag a 

képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás alapján, az abban foglalt ütemezésnek megfelelően 
lehet folyósítani. 

(2) A támogatás felhasználásának ellenőrzése az alábbiak szerint történik: 
a. Jogi személyek esetében záradékkal ellátott számlák fénymásolatát, továbbá taggyűlés által 

jóváhagyott éves beszámolót szöveges indokolással együtt kell benyújtani a jogi személyre 
vonatkozó beszámoló elfogadásának jogszabályokban meghatározott határidejétől számított 30 
napon belül.  

b. Természetes személyek esetén záradékkal ellátott számlák fénymásolatát, továbbá szakmai és 
pénzügyi beszámolót kell benyújtani tárgyévet követő január 31-ig.  

(3) A számadások formai felülvizsgálatát, továbbá –ha a támogatás jellege indokolja- helyszíni ellenőrzését 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője végzi.  

(4) A számadást a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület fogadja el.  
(5) Amennyiben a támogatott a részére előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e 

kötelezettségének teljesítéséig további támogatást nem lehet folyósítani.  
(6) A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót 

visszafizetési kötelezettség terheli.  
(7) Tárgyévben támogatást folyósítani csak akkor lehetséges, ha előző évi elszámolási kötelezettségének a 

támogatott eleget tett.  
 

Költségvetési létszámkeret 
8.§. 

 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 95 főben állapítja meg.  
(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét 3/1.sz. melléklet 

tartalmazza.  
 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
9.§. 

Ezen rendelet 2009. február 13. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell 
alkalmazni.  
 

Maczkó József s.k.                                                 Oltyánné Kozla Erika s.k.  
 Polgármester                                                                    jegyző


