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Szigliget község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

1/2010. (II. 17.) rendelete 

 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi 

költségvetéséről alkotott 2009. évi CXXX. törvény előírásainak figyelembevételével, az 

államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 

65. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet hatálya Szigliget Község Önkormányzatára, Szigliget – Hegymagas 

Községek Körjegyzőségére - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre -, 

valamint  az önkormányzat önállóan működő költségvetési intézményeire terjed ki. 

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: 

 a.) önállóan működő és gazdálkodó 

  - Szigliget – Hegymagas Községek Körjegyzősége 

 b.) önállóan működő 

- Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 

- Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola 

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

 

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2010. évi 

költségvetésének 

  

  kiadási főösszegét   299.954 ezer forintban, 

  bevételi főösszegét      299.954 ezer forintban állapítja meg. 

 

A bevételi és kiadási előirányzaton belül, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 

finanszírozása 28.033 ezer forint halmozódást jelent.    

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások 

jogcímenkénti megoszlását, e rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg. 

 

(3) Az önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi, illetve kiadási 

előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 
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3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek címenkénti megoszlását a 2., a 2/a, 2/b, 2/c és a 2/d  

számú, a kiadások címenkénti megoszlását, 3. 3/a, 3/b, 3/c és 3/d és számú melléklete 

tartalmazzák.  

 

(2) Az önkormányzatot megillető – közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül 

felhasználható – normatív állami hozzájárulás részletezését e rendelet 9. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

4. § A képviselő-testület a  2.§-ban megállapított kiadási előirányzatait az önkormányzatnál és 

intézményeinél 45 főfoglalkozású költségvetési létszámkerettel és 5 közcélú foglalkoztatási 

létszámmal  - a következők szerint határozza meg ezer forintban: 

 

a/ Működési kiadások      293.292 ezer Ft 

 Ebből 

 Személyi juttatások      94.130 ezer Ft 

 Munkaadókat terhelő járulékok    23.103 ezer Ft 

 Dologi kiadások     121.942 ezer Ft 

 Átadott pénzeszközök     32.952 ezer Ft 

 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások     9.306 ezer Ft 

 Tartalék       11.859 ezer Ft 

 

b/ Felhalmozási kiadások       6.662 ezer Ft 

 Beruházások        5.962 ezer Ft 

 Felújítás           700 ezer Ft 

  

5. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti 

részletezését e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti ütemezését e rendelet 5. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei támogatásának részletezését e rendelet 6. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

6. § Az általános és céltartalék előirányzat: 

 

Az Önkormányzat és intézményei tartaléka: 11.859 ezer Ft, melyből  

 

céltartalék: 

 Községi rendezvényekre:  9.995 ezer Ft 

 Gyes-ről visszatérő pedagógus bére és járulékai  1.339 ezer Ft   

   

általános tartalék:     525 ezer Ft. 

 

7. § A képviselő-testület  a költségvetési évet követő 2 év várható működési és felhalmozási 

célú bevételi és kiadási előirányzatait a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, 

valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében e rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak 

szerint hagyja jóvá. 
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A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 

megváltoztathatóak. 

 

10. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 

módosítása. 

 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 

polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 

 

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól 

előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 

 

11. § A 6. §-ban meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester – 

100 ezer forint/év – saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok 

előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet 

módosításával. 

 

12. § Az Önkormányzat évközi gazdálkodásának alakulásáról, az év várható bevételi és 

kiadási előirányzatának teljesüléséről a körjegyző havi és halmozott előirányzat-felhasználási 

ütemtervet, valamint a pénzállományának alakulása alapján likviditási tervet készít. A 

likviditási terv e rendelet 8. sz. melléklete. 

 

13. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket – s 

ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti 

költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási 

pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 

 

14. § (1) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon használhatják 

fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. 

 

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-változtatás és az azzal 

egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet. 

 

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során, az év közben létrejött hiány finanszírozási 

módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 

 

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer 

forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak 

aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.  

   

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a 

képviselő-testületet illetik meg. 

 

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési szabad 

pénzeszközök pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatók. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések lebonyolítását a 

képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást 

ad. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

17. § (1) A képviselő-testület a Ktv. 49/F. § (4) bekezdésére figyelemmel az önkormányzatnál 

foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 2010. évi cafetéria  juttatás keretösszegét 1.760.000 

Ft/év összegben határozza meg (220.000 Ft/fő/év).  

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzatnál valamint az önállóan működő költségvetési 

intézményeinél foglalkoztatott – az „A” fizetési fokozatba soroltak kivételével – a  

közalkalmazottak részére 2010. január 1-től évi bruttó 220.00 Ft cafetéria juttatást biztosít.  

 

(3) A Képviselő-testület az „A” fizetési fokozatba sorolt közalkalmazottak valamint a 

munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére bruttó 7.500 Ft kedvezményes adózású 

juttatást biztosít. 

 

18. § A Képviselő-testület a hatósági állatorvos részére költségeihez való hozzájárulás címén 

10.000 Ft/hó összeget állapít meg. 

 

19. §. A házasságkötésen közreműködők díja alkalmanként  6.000 Ft. 

 

20. § (1) A Képviselő-testület a kábeltelevízióra való csatlakozási díjat, amit a vállalkozó 

érvényesíthet, magánszemély esetében maximum 20.000 Ft+ÁFA, jogi személyek esetében 

maximum 26.500 Ft+ÁFA összegben állapítja meg. 

 

(2) A kábeltelevízió előfizetési díj, melyet az üzemeltető beszedhet, magánszemélyek 

esetében maximum 16.800 Ft/év, jogi személyek esetében maximum 23.100 Ft/év.  

 

21. § Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft. 

 

22. § Az ebéd szállítási díja 100 Ft/ebéd/nap.  

 

23. § A Községi Könyvtár Internet-használatot biztosít, melynek  térítési díja, minden 

megkezdett negyedóra után bruttó 100 Ft. 

 

24. § Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

 elérhetőség és bemutatkozó oldal     5.000 Ft/év 

 

25. § (1) A házasságkötő terem bérleti díja alkalmanként 35.000 Ft. 

 

(2) Mentesülnek az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díj alól a szigligeti állandó lakosú 

házasulók. 
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26. § A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig  3.000 Ft 

b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig     2.000 Ft 

c) Öltöző és világítás használata külön-külön    1.000 Ft  

 

27. § (1) Ez a rendelet 2010. február 19-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 

1. napjától kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szigliget Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (II. 18.) rendelete az önkormányzat 2008. évi 

költségvetéséről, valamint az ezt módosító 8/2008. (VI. 6.), 10/2008. (VIII. 18.), 2/2009. (IV. 

15.) rendelet továbbá az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 16.) 

rendelet 17 -26. §-ai. 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

  polgármester                                                                körjegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

Szigliget, 2010. február 17. 

 

 

 Lutár Mária 

 körjegyző 

 

 

 


