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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2009. (II.12.) 
rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl  

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló – 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §- a alapján a 2009. évi 
költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Magyarpolány község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), a 
Német Kisebbségi Önkormányzatra, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló és részben 
önálló intézményekre, valamint a Magyarpolány és Kislıd községek Körjegyzıségére 
(továbbiakban: Körjegyzıség) terjed ki. 

2. § 
 

(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények 
külön – külön alkotnak egy – egy címet. Ennek felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplı – nem intézményi kiadások – a 3. sz. melléklet 
szerinti felsorolásban külön – külön címet alkotnak. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

3. § 

(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének: 
 

Bevételi fıösszegét 224.511 ezer Ft-ban 
ezen belül:   
A felhalmozási bevételt 
A felhalmozási bevételbıl 
a gépjármőadó összegét 
a helyi adók összegét 
az elızı évi pénzmaradvány összegét 
a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket 
az egyéb bevételek összegét 
a kamatbevétel összegét 

73.630 ezer Ft-ban 
 

8.000 ezer Ft-ban 
13.300 ezer Ft-ban 
40.784 ezer Ft-ban 
2.835 ezer Ft-ban 
5.711 ezer Ft-ban 
3.000 ezer Ft-ban 

a mőködési célú bevételt 150.881 ezer Ft-ban 
a mőködési bevételekbıl   
a normatív állami támogatás összegét 54.658 ezer Ft-ban 
az átengedett központi adók összegét 70.829 ezer Ft-ban 
a mőködési hitel összegét 0 ezer Ft-ban 
az elızı évi pénzmaradvány összegét 1.848 ezer Ft-ban 
a helyi adók összegét 0 ezer Ft-ban 
az egyéb bevételek összegét 637 ezer Ft-ban 
a mőködési célra átvett pénzeszközöket 
a vállalkozási tevékenység bevételét 

22.909 
0 

ezer Ft-ban 
ezer Ft-ban 

Kiadási fıösszegét 224.511  ezer Ft-ban 
a mőködési célú kiadásokat 150.881  ezer Ft-ban 
ebbıl:   
a személyi jellegő kiadások 38.418 ezer Ft-ban 
a munkaadót terhelı járulékok 9.692 ezer Ft-ban 
a dologi jellegő kiadások 25.451 ezer Ft-ban 
az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.974 ezer Ft-ban 
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a speciális célú támogatások 57.822 ezer Ft-ban 
a mőködési célú hitel visszafizetése 0 ezer Ft-ban 
a hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 4.000 ezer Ft-ban 
a céltartalék 634 ezer Ft-ban 
az általános tartalék 15.720 ezer Ft-ban 
a felújítási kiadások 396 ezer Ft-ban 

  A beruházási kiadások           69.234  ezer Ft-ban 
 
(2) A Képviselı-testület a költségvetési létszámkeretet 23 fıben állapítja meg. 
Ezen belül:      
   Kisegítı mezıgazd.szolg.                1 fı 

Körjegyzıség    10 fı 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény        8 fı 
Háziorvosi szolgálat       1 fı 
Védınıi szolgálat      1 fı 
Házi segítségnyújtás                1 fı 
Önkormányzati Ig. tev.     1 fı 

    
Az önkormányzat bevételei 

 
4.§ 

 
A 3. § - ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megoszlását a 1. sz. melléklet 2. oszlopa 
tartalmazza. 

5. § 
 
A 4. § - ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként, címenként 
az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

Az önkormányzat kiadásai 

6. § 
 

(1) A Képviselı-testület 2009. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenként / címenként / kiadásai – és ezen belül kiemelt – elıirányzatait a 2. sz. 
melléklet 6.,7.,8.,9. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. sz. melléklet 4. oszlopa 
szerint állapítja meg. 
(2) A rendelet 1/A. sz. melléklete az önkormányzat mőködési célú bevételeit és kiadásait 
mérlegszerően mutatja be. 
(3) A rendelet 1/B. sz. melléklete az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 
mérlegszerően mutatja be. 

7. § 
 

(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplı mőködési jellegő feladatok 
kiadásait - ezen belül kiemelt elıirányzatait – címenként a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg. 
(2) A rendelet 4. sz. melléklete az önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza. 
(3) A rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza. 
(4) A rendelet 6. sz. melléklete az önkormányzat céltartalékát mutatja be. 
(5) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait 
mutatja be éves bontásban. 
(6) A rendelet 8. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazza. 
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8. § 

A rendelet 2. sz. melléklete az önállóan gazdálkodó  
Német Kisebbségi Önkormányzat bevételét és kiadását                 863 ezer Ft-ban, 
a Körjegyzıség bevételét és kiadását             33.669 ezer Ft-ban, 
 
A részben önállóan gazdálkodó  
Alapfokú M ővészetoktatási Intézmény bevételét és kiadását     37.404 ezer Ft-ban 
 állapítja meg. 

Általános és céltartalék 

9. § 

 
 A Képviselı-testület az önkormányzat:  

céltartalékát                               634  ezer Ft 
általános tartalékát                         15.720  ezer Ft 
összegben hagyja jóvá. 

 
A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

10. § 

(1) A Képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 
 (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a 
Polgármester a Képviselı-testületet tájékoztatni köteles. 
 (3)  Képviselı-testület a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól - az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak 
figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 
 (4) A meghatározott tartalékok elıirányzatának módosításáról a Polgármester 100 ezer forintig 
saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok elıirányzatának módosításáról csak a 
Képviselı-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során. 

11. § 

 (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a 
hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl. 
 (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerzıdés megkötésének jogát a Képviselı-testület 500 ezer forint 
értékhatárig a Polgármesterre ruházza át. A Polgármester a hitelszerzıdésrıl annak aláírását követı 
következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 
 (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselı-
testületet illetik meg. 

12. § 
 
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír 
vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják. 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek 
lebonyolítását 1 millió forintig a Képviselı-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. 
A Polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. 
 (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a 
Képviselı-testület határozatban dönt. 
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13. § 
       
 (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási 
ütemtervet a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselı-testület. 
(2) Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követı két évben várható elıirányzatait a 10. 
melléklet tartalmazza. 
 

14. § 
       
(1) Magyarpolány és Kislıd községek Körjegyzıségének költségvetését a 11. sz. melléklet 
tartalmazza. 
(2) Magyarpolány Község Német Kisebbségi Önkormányzatának költségvetését a 12. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 

15. § 
 

A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44/A § (1) bekezdésének b.) pontja, és 
(2) bekezdés alapján a Körjegyzıség Hivatalában dolgozó: 

a.) valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselıt az alapilletményének 10 %-a,  
b.) valamennyi felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselıt az alapilletményének 10%-a 

illeti meg illetménykiegészítésként. 

Záró rendelkezések 

16. § 
 
 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 (2) A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
          
Magyarpolány, 2009. február 12. 
 
                       
 
 
 
             
 

Polt Rita                                               dr. Szivák Péter             
                             polgármester                                                     körjegyzı 
 
 
 Záradék:  
A rendeletet a mai napon kihirdettem 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

Magyarpolány, 2009. február 12. 

 

 

     

                                                         körjegyző 

 


