Sopronhorpács község Önkormányzata Képviselıtestületének
2/2010./III.02./ rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl.

Az Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartás mőködési
rendjét szabályozó 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya.
1.§.
A rendelet hatálya a Képviselıtestületre, a Körjegyzıségi Hivatalra, az önkormányzat
intézményeire, valamint a Horvát Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.
2.§.
Az Államháztartási törvény 67.§./3/ bekezdés alapján a képviselıtestület a címrendet a
2. számú melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat költségvetése.
3.§.
(1) A Képviselıtestület Sopronhorpács község Önkormányzatának 2010 .évi költségvetését:

167.741 ezer forint bevétellel,
167.741 ezer forint kiadással hagyja jóvá.
(2) A kiadáson belül:
- Személyi jellegő kiadások elıirányzatát
-A munkáltatót terhelı járulékok elıirányzatát:
-A dologi jellegő kiadások elıirányzatát:
-Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
-Felhalmozási, felújítási kiadás:
-Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:
(3) Céltartalék:

62.893
16.963
53.023
1.000
1.763
26.999

e.Ft.-al,
e.Ft.-al,
e.Ft.-al,
e.Ft -al ,
e.Ft -al
e.Ft -al hagyja jóvá.

5.100 ezer forint

(4) A képviselıtestület 10.112 e/Ft felhalmozási és 11.000 e/Ft mőködési hitelfelvételt
tervez.

(4) A (4) bekezdésben meghatározott hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi
szükségletek függvényében , a képviselıtestület döntésének megfelelıen történik.
(5) A képviselıtestület közvetett támogatásokat nem tervez.
(6) A körjegyzı az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelıen gondoskodik a
költségvetési szervek pénzellátásáról
4.§.

(1) A 3.§-ban meghatározott bevételeket címenként és szakfeladatonként az 1-2 számú
melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §. – ban meghatározott kiadásokat címenként és szakfeladatonként a 3 sz. melléklet
tartalmazza.
(3) A 3.§- ban megállapított
tartalmazza.

felhalmozási kiadásokat feladatonként 4 számú mellélet

(4) A 3. §- ban meghatározott bevételeket fıbb jogcímcsoportok szerint az 5 sz. melléklet
tartalmazza.
(5) A 3. §- ban meghatározott
tartalmazza.

kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 6 sz. melléklet

5.§

A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadási elıirányzatait a 7 számú melléklet
tartalmazza.
6.§.
A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegszerő bemutatását a
8. számú melléklet tartalmazza.
7.§.
A normatív állami hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó részletezését a
9. számú melléklet tartalmazza.
8.§.
A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010 -2011-2012 évi alakulását
bemutató mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

9.§
Az elıirányzat felhasználási tervet a képviselıtestület a 11 számú mellékletnek megfelelıen
állapítja meg.
10.§
A Körjegyzıség költségvetését a l2 számú melléklet tartalmazza.
11.§
Az önkormányzat létszámkeretét képviselıtestület a
meg.

13 számú mellékletet szerint állapítja

12.§
A helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 14 .számú melléklet tartalmazza.
13.§
Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékérıl a képviselıtestület
határozattal dönt.
14.§

Az önkormányzati költségvetés végrehajtása.

(1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Körjegyzıség hivatala a felelıs.
(2) A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a mőködési jellegő feladatok elıirt
bevételeinek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A képviselıtestület az Államháztartásról szóló XXXVIII.tv.74.§./2/ bekezdése alapján a
jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a mőködési feladatok
vonatkozásában a polgármesterre ruházza fel.
(4) A képviselıtestület az önkormányzat számára évközben biztosított pótelıirányzattal a
költségvetési rendeletét évente egy alkalommal módosítja.
(5) A költségvetési szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatók, a
pénzügyi mőveletek lebonyolítását a testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Az intézményi gazdálkodáshoz kapcsolódó rendelkezések.
14.§.

Az önkormányzat intézményei a költségvetésben jóváhagyott keretösszegen belül
gazdálkodnak.
Az intézmény vezetıje egy személyben felelıs az intézmény gazdálkodásának
szabályszerőségéért, a körjegyzı gazdálkodásra vonatkozó utasításainak és intézkedéseinek
végrehajtásáért.

15.§.

Záró rendelkezések.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 01-tıl kell
alkalmazni.

Talabér Jenı
polgármester

Czupy Jánosné
körjegyzı

Záradék:

A rendelet 2010. március 2 -án kihirdetésre került.

Czupy Jánosné
körjegyzı

