
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2009. (II. 16.) rendelete
a 2009. évi költségvetésről

Ladánybene  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (továbbiakban:  Képviselő-testület)  az  államháztartásról  szóló  – 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és a 
2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat)

A költségvetés címrendje

2. §.

(1) A Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2009. évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma                     Neve

1.                                     Ladánybene Község Polgármesteri Hivatala

(2) A nem intézményi keretek közötti feladatok az 1. sz. mellékletben alkotnak önálló címeket.

3. §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat  összevont pénzforgalmi  mérlegét,  az engedélyezett  létszámkeretet,  az 
előirányzat felhasználási ütemtervet az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

(3) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Áht. 118. §. (1) bek. 2. b. pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések 
számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek.

4. §.

A Képviselő-testület  az önkormányzati  tevékenységek megvalósításáról  e  rendeletben megállapított  egységes költségvetés szerint 
gondoskodik.

Az önkormányzat működési bevételei forrásonként

5. §.

(1) Önkormányzat működési bevételei    eFt
     Működési bevételek 7 509
     Egyéb saját bevételek    300
     Önk. sajátos működési bevételei                 77 691
     Önkorm. költségvetési tám.                   21 197
     Támogatás értékű bevételek                                                                 8 082

Önkormányzat működési bevételei összesen               114 779
Pénzforgalom nélküli bevételek (Előző évi pénzmaradvány)                 10 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:               124 779

(2) Bevételek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

6. §.

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások:
             97 144 eFt

                    eFt

Ebből: Személyi juttatások                28 478
 Munkaadót terhelő jár.                  9 456
 Dologi kiadások                30 810
 Szoc. pol. ellátások (segélyek)                  5 378

Működési célú végleges pénzeszköz átadás                  1 316



Működési célú támogatás értékű kiadás                21 706

(2) Felhalmozási kiadások                17 525

(3) Általános tartalék                  8 910

(4) Céltartalék (pályázati erő, pedagógusok szakmai
továbbképzése, világbajnokságra való felkészülés)                  1 200

Kiadások mindösszesen:              124 779

Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett) 13 fő

(5) A kiadások részletezését e rendelet 1., 3. és a 4. sz. mellékletei tartalmazzák.
(6) Az összesített pénzforgalmi mérleget e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A 2010., 2011. évi előirányzatok (gördülő tervezés) adatait e rendelet 7. sz. melléklete
     tartalmazza.     

                                    
A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§

(1) A  költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
valamint az államháztartás szervezetei beszámolási  és  könyvvezetési  kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 
24.) Kormányrendelet előírásai szerint Ladánybene Község Polgármesteri Hivatala végzi. 

 (2) A  költségvetésben elkülönítetten szereplő általános  tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, 
valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az cél tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját 
erő biztosítására, illetve pótlására. Az  általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- 
forint  mértékig  a polgármesterre  ruházza  át  a  testület  azzal  a  megkötéssel,  hogy  a képviselő-testület  döntéseit   ezen joga 
gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron 
következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.

(3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és nem szereplő jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak 
akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni,  amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi 
források befolynak, tehát rendelkezésre állnak (iparűzési adó, gépjármű adó stb.).

 
(4) A beruházások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás 

illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.      

(5)  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert,  hogy  az  átmenetileg szabad  pénzeszközök  lekötéséről  gondoskodjon  oly 
módon,  hogy  a  lehető  legmagasabb  hozam  elérése  biztosított  legyen,  államilag  garantált  pénzintézeti  elhelyezéssel  illetve 
befektetéssel.

(6) Az   év  közben   esetlegesen   jelentkező   költségvetési    hiány   finanszírozásáról   a
      Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

8. §.

(1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2009. január 1 napjától kell alkalmazni.

   Kardos Attila                                                                              Kutasiné Nagy Katalin 
   polgármester                                                                                   megbízott jegyző

A kihirdetés napja: 2009. február  16.

                                                                                                       Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                                                           megbízott jegyző  
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