
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2009. (II.19.) számú rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Az  önkormányzat  képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  65. §
(1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  2009.  évi  pénzügyi  tervéről
(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit cigány kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi
önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  1/CÖK/2009.(II.13.)  számú  határozatában
foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 

A költségvetés címrendje

2. §

(1)  Az  államháztartásról  szóló  törvény  67.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  alapján  az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri
hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül
az  igazgatási  tevékenység,  a  szociális  gondoskodás,  város-  községgazdálkodási  feladatok,
egészségügyi  ellátás,  művelődési-és  sportfeladatok.  A  címrendet  a  költségvetési  rendelet
13/1., 13/2., 13/3., 13/4/a. számú mellékletei tartalmazzák

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

486.788 E Ft bevétellel
573.632 E Ft kiadással

86.844 E Ft
86.844 E Ft

Forráshiánnyal
ebből működési

állapítja meg.



 (2)  Az   (1)  bekezdésében  megállapított  bevételek  forrásonkénti,  kiadások  jogcímenkénti
megoszlását  mérlegszerűen  önkormányzati  szinten,  a  rendelet  1.számú  melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel
– mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a
képviselő-testület.

(4) A cigány kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget
a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5)  A  normatív  állami  hozzájárulásokat   jogcímenként  a  képviselő-testület  a  4.  számú

melléklet alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetését  részletesen  a  következők
szerint állapítja meg:

(1)  Az  önkormányzat  költségvetésében  szereplő  beruházási  kiadások  feladatonkénti
részletezését az  5. számú melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6.

számú melléklet szerint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet          7.

számú melléklete szerint.

(4) A  több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8.

számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
 

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. számú melléklet szerint.
 

(7) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a
statisztikai  átlagos  állományi  létszámot  költségvetési  szervenként,  feladatonként  a
13/1., 13/1.a., 13/1.b., 13/1/c., 13/1/d., 13/1/e., 13/2.,13/3.  számú mellékletek szerint.    

(8) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a
statisztikai átlagos állományi létszámot a cigány kisebbségi önkormányzatra vonatkozóan a
3/a., 13/4.a. számú mellékletek szerint.

(9) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és
áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a  14. számú mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.



(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Az  önkormányzati  szintű  költségvetés  végrehajtásáért  a  polgármester,  a  könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

Amennyiben  a  költségvetési  szerv  30  napot  elérő,  vagy  meghaladó  elismert  tartozás-
állománya  további  30  napig  fennáll,  és  mértékét  tekintve  az  éves  eredeti  kiadási
előirányzatának 10 %-át eléri, azt a gazdasági iroda vezetője haladéktalanul köteles jelenteni
az önkormányzat jegyzőjének.

7. §

A gazdasági  iroda vezetője e rendelet 17.  számú mellékletében  foglalt  adatlapon köteles a
tartozásállományról  adatot  szolgáltatni.  A  költségvetési  szerv  az  általa  elismert
tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak
megfelelően  a  tárgyhónapot  követő  hó  5-éig  az  önkormányzat  jegyzője  részére  köteles
adatszolgáltatást teljesíteni. 

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a
képviselő-testület  elrendeli,  hogy  a  jegyző  készítse  elő  az  önhibáján  kívül  hátrányos
helyzetbe  jutott  önkormányzati  kiegészítő  támogatás  benyújtásához  szükséges
igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról,
valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik,
külön képviselő-testületi döntés alapján.

9. §

(1)  A  képviselő-testület  a  jóváhagyott  kiadási  előirányzatok  közötti  átcsoportosítás  jogát
minden esetben fenntartja magának. 

(2)  Az  év  közben  engedélyezett  központi  támogatások  felhasználásáról,  valamint  az
önkormányzat  költségvetési  szervei  által  javasolt  előirányzat-átcsoportosítások  miatt  a
költségvetési  rendelet  módosításáról  a képviselő-testület a jegyző  által  történő  előkészítése
után, a  polgármester előterjesztése alapján dönt. 



10. §

(1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére,
a felhalmozási jellegű  kiadási előirányzataikat  saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a
testület jóváhagyását követően.

11. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására
csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

12. §

(1)  A   költségvetési  szerv  pénzellátásáról  a  jegyző  köteles  gondoskodni  a  költségvetési
rendelet 16. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján.

(2) A jegyző az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakészen nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §
(1)A  költségvetés  végrehajtását  a   jegyző  köteles  ellenőrizni,  az  éves  ellenőrzési
munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási
rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

Záró és vegyes rendelkezések

14. §

 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell
alkalmazni.

(2) A 200 E Ft alatti pénzbeli támogatást nem kötelező közzétenni.

Borsodnádasd, 2009. február 19.

        Papp Anna                                                                                  Burkovics Róbert
      Polgármester                                                                                        Jegyző

Záradék: A helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.16.§.(2.) bekezdése alapján a
rendelet kihirdetésre került.



Borsodnádasd, 2009. február 20.


