
Pereszteg Község Önkormányzatának 

2/2010.( II.23. )

R e n d e l e t e  

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többszörösen módosított- 
1992. évi XXXVII. törvény 65. §-a alapján a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet 
alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A  rendelet  hatálya  a  képviselő-testületre,  a  Polgármesteri  Hivatalra  és  az  önkormányzat 
intézményeire terjed ki. 

2.§

(1) Az Államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a 
(2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. 

(2)  A  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  intézmények  külön-külön  alkotnak  egy 
címet. Ennek felsorolását az 5-ös számú melléklet tartalmazza. 

(3) A polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása külön címet alkot. 

Az Önkormányzat költségvetése 

3. §.

A képviselő-testület Pereszteg Község önkormányzatának 2010. évi költségvetését

240 082 E Ft bevétellel 
240 082 E Ft kiadással, a kiadáson belül:

- személyi jellegű kiadások előirányzatát 79 104 E Ft-val 
- a munkaadót terhelő járulék előirányzatát20 048 E Ft-val 
- a dologi jellegű kiadások előirányzatát76 074 E Ft-val 
- a 30 fős költségvetési létszámkeretet, ebből 
iskola 14 fő 
óvoda 6 fő 
Polgármesteri hiv. 7 fő
Eü.Szoc ágazat 1 fő



Gazd. ágazat 2 fő 
hagyja jóvá.

4.§

A 3. §-ban megállapított bevételeket címenként és szakfeladatonként az 1-es és a 2-es számú 
melléklet tartalmazza. 

5.§

A 3. §-ban megállapított kiadásokat címenként és szakfeladatonként a 3-as, és a 4-es számú 
melléklet tartalmazza. 

6.§

A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadási előirányzatát  az 5-ös számú melléklet 
tartalmazza. 

7.§

A normatív állami hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó részletezését a 6-os 
számú melléklet tartalmazza.

8.§

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 
7-es számú melléklet tartalmazza. 

9.§

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012 évi alakulását bemutató 
mérleget a 8. számú melléklet tartalmazza. 

10.§

(1)A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8 863 E Ft-ban hagyja jóvá.  
(2)  A polgármester  a  két  testületi  ülés  között  átruházott  hatáskörben az  általános  tartalék 

legfeljebb  20  %-ának  felhasználásáról  dönthet,  de  köteles  döntéséről  a  legközelebbi 
képviselő-testületi ülésen a testületet a megfelelő indokolás mellet tájékoztatni.

(3) az (1) bekezdésben foglaltakon túl a tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

      11. §

 (1) A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
 (2) A kiemelt előirányzatok módosítása a képviselő-testület hatásköre. 

12. §
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Az előirányzat felhasználási tervet a képviselő-testület a 9. számú mellékletének megfelelően 
állapítja meg. 

13. §

A felhalmozási kiadások feladatonkénti kimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabálya

14. §.

(1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Polgármesteri Hivatal a felelős.

(2) A képviselő-testület  az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §. (1) 
bekezdése  alapján  a  jóváhagyott  kiadási  előirányzatok  közötti  átcsoportosítás  jogát  a 
működési feladatok vonatkozásában a polgármesterre ruházza át. 

(3) A képviselő-testület  az Önkormányzat  számára évközben biztosított  pótelőirányzattal  a 
költségvetését évente egy alkalommal módosítja. 

15.§. 

Az  Önkormányzat  intézményei  a  költségvetésben  jóváhagyott  keretösszegen  belül 
gazdálkodnak. Az intézmény vezetője egyszemélyben felelős az intézmény gazdálkodásának 
szabályszerűségéért,  a  jegyző  gazdálkodásra  vonatkozó  utasításainak  és  intézkedéseinek 
végrehajtásáért. 

Záró rendelkezések 

16. §.

A rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  2010.  január  1.  napjától  kell 
alkalmazni. 

Práznek József Zambóné Németh Ilona 
polgármester  jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2010. február 23.

Zambóné Németh Ilona s.k. 
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jegyző 
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