Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2005. (III.10.) számú rendelete
az Önkormányzat és intézményének
2005. évi költségvetéséről

Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
– többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § /1/
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya
Önkormányzat
költségvetési szerveire.

kiterjed

az

Önkormányzatra,

valamint

az

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Dörgicse községi Önkormányzat
- Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége

Az Önkormányzat címrendje
3. § I. Cím: Dörgicse község Önkormányzata
II. Cím: Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége

Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2005. évi költségvetése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit
is – a 2005. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét:
91.182 e Ft-ban
b.) kiadási főösszegét:
91.182 e Ft-ban
ezen belül címenként:
I. Cím:
72.625 e Ft-ban
II. Cím:
18.557 e Ft-ban állapítja meg.

2

I.

Költségvetési bevételek:

5. § /1/Az Önkormányzat 2005. évi bevételei forrásonként:
I.

Cím: Dörgicse községi Önkormányzat

Bevételek összesen:
Ebből:
I. Működési bevételek:
(1) intézményi működési bevételek:
(2) önk. sajátos műk. bevételei:
ebből: - helyi adók:
- átengedett központi adók:
II. Felhalmozási és tőkejellegű bev.:
- ebből: pénzügyi befekt. bev:

72.625 e Ft
34.345 e Ft
3.900 e Ft
30.445 e Ft
9.000 e Ft
21.445 e Ft
100 e Ft
100 e Ft

III. Támogatások, kieg. átvett. pénzeszk:
13.305 e Ft
- ebből: - műk. célú átvett ÁHT-n belül: 9.627 e Ft
- közp. költségvetéstől kapott:
3.678 e Ft
IV. Hitelek, értékpapírok bevételei:
- ebből: belföldi értékpapírok bev.:

22.415 e Ft
22.415 e Ft

V. Pénzforgalom nélküli bevételek:
- ebből: előző évi pénzmaradvány:

2.460 e Ft
2.460 e Ft

II.

Cím: Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége
Bevételek összesen:
-ebből:
III. Támogatások, kieg. átvett pe.

18.557 e Ft
18.557 e Ft

/2/ Az Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeit forrásonként az
1/A és az Áht. 71. §. (3) bekezdése alapján a 2005. 2006. 2007. évek
várható bevételi előirányzatait az 1/B melléklet tartalmazza.
/3/ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek címrend szerinti 2005. évi
működési és felhalmozási célú bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.

3

II. Költségvetési kiadások:
6. § /1/ Az Önkormányzat 2005. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait
a Képviselő-testület a következőkben határozza meg:
I.

Cím: Dörgicse község Önkormányzata:
- működési kiadások összesen:
ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadót terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- speciális célú támogatások:

52.625 e Ft
6.787 e Ft
2.270 e Ft
8.700 e Ft
32.868 e Ft

II. Cím: Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége:
- működési kiadások:
ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadót terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- speciális célú támogatások:

18.557 e Ft
11.830 eFt
3.795 e Ft
2.932 e Ft
---

/2/ Az Önkormányzat 2005. évi felhalmozási és felújítási kiadási
előirányzatait a Képviselő-testület a következőkben határozza meg,
melyet az I. címen tervez:
- felhalmozási és felújítási kiadások összesen:
ebből:
- beruházások:
- felújítások:

20.000 e Ft
18.700 e Ft
1.300 e Ft

/3/ Az Önkormányzat 2005. évi kiadási előirányzatait és az Áht. 71. §. (3)
bekezdése alapján a 2006. és 2007. évek várható előirányzatait a 2. sz.
melléklet tartalmazza.
/4/ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek címrend szerinti működési,
felhalmozási és felújítási előirányzatait a 4. és 5., a pénzeszközátadásokat a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.
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7. §/1/ Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási
előirányzatait célonként, felhalmozási feladatonként a 7. sz. melléklet
tartalmazza.
/2/
Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak
előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet mutatja be.

III.

Költségvetési kiadások és bevételek

8. § /1/ Az önkormányzati bevételeket és kiadásokat szakfeladatonként a 9.
sz. melléklet tartalmazza.
/2/ Az Önkormányzat 2005. évben tartalékot csak az I. címen tervez,
melynek összege
- összesen:
2000 e Ft
- ebből általános tartalék:
1495 e Ft
- céltartalék:
505 e Ft
/3/ Céltartalékként az államháztartási tartalékot kell tervezni, mely az
átengedett személyi jövedelemadó-bevételből került elkülönítésre. Az
általános tartalék az évközben felmerülő működési és felhalmozási,
felújítási kiadások fedezetéül szolgál.
/4/ Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 2460 Ft.
9. § A működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen
a 10. sz., az eszközöket és forrásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

IV.
10. §

A költségvetési létszámkeret
/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei
létszámkeretét 12 főben (átl. stat. áll. létszám) állapítja meg.
/2/ A létszámkeret címenként a következő:
I. Cím: Dörgicse községi Önkormányzat
- társadalmi megbízatású polgármester
1 fő
- főfoglalkozású falugondnok
1 fő
- közhasznú foglalkoztatott
3 fő
II.
Cím: Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége
- körjegyző
1 fő
- ügyintéző
5 fő
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A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § /1/ Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási
előirányzatai évközben megváltoztathatók.
/2/ A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos
hatásköre. A költségvetés módosítására a polgármester
negyedévenként tesz javaslatot.
/3/ A bevételi és a kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 12.
számú melléklet tartalmazza.
12. § /1/ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzattal a
Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási
rendeletet megelőző képviselő-testületi ülésen dönt a költségvetési
rendelet ennek megfelelő módosításáról.
/2/

A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13.§ /1/ A Képviselő-testület az Áht. 74. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott
kiadási előirányzatok között az átcsoportosítás jogát 100 e Ft
értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
/2/

Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott általános tartalék
előirányzata terhére a polgármester 100 e Ft értékhatárig
kötelezettséget vállalhat, és az előirányzatokat saját hatáskörben
módosíthatja.

/3/

Az /1/ és a /2/ bekezdésben foglalt döntéseiről a polgármester a
következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet és a költségvetés
módosítására negyedévenként javaslatot tesz.

14.§. /1/ Ha az önkormányzati gazdálkodás során hiány keletkezik, azt a számla
vezető pénzintézettől felvett hitelből kell finanszírozni.
/2/ A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a
Képviselő-testület 500 e Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
/3/ A polgármester a következő testületi ülésen a hitelszerződés
megkötéséről köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
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/4/ 500 e Ft felett hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
Képviselő-testületet illetik meg.
15.§ /1/ Az Önkormányzat a gazdálkodás során az évközben keletkezett
költségvetési többletet és a korábbi évek maradványát államilag
garantált értékpapír vásárlással, illetve a számlavezető pénzintézetnél
pénzlekötéssel hasznosítja.
/2/ A 2005. évben keletkezett és az /1/ bekezdés szerinti hasznosítással
kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a
Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
/3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az /1/
bekezdés alapján hasznosított pénzeszközöket évközben a költségvetési
előirányzatok teljesítésére a szükséges mértékben felhasználhatja.
/4/ A polgármester intézkedéseiről a Képviselő-testületet a következő
ülésen köteles tájékoztatni.
16.

§ A Képviselő-testület saját hatáskörben dönt az Önkormányzat
tulajdonában lévő vagyon értékesítéséről és egyéb hasznosítási
formáiról.

17.

§ Az önkormányzati biztost az Áht. 98.§ /6/ és az Ámr. 153.§-a alapján
kell kijelölni és kirendelni.
Záró rendelkezések

18.

§/1/ Ezen a rendelet rendelkezéseit 2005. január 1-től kell alkalmazni.
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2003. évi költségvetésről
szóló 1/2003.(III.10.), és a módosításáról szóló 8/2003.(X.15.),
9/2003.(XI.15.) és a 2/2004.(II.27.) számú rendeletek a hatályukat
vesztik.
Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenőné
körjegyző

Kihirdetve: 2005. március 10.
Cseh Jenőné
körjegyző

