FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2010. (II.16. ) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetéséről

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és
intézményei 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjedt a Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületére,
bizottságára.
2. §
(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés
szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési bevételei és kiadásai - a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat nélkül - külön címet alkotnak. A költségvetését a 3/1. számú melléklet
tartalmazza.
(3) Fürged Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás
szabályairól, kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.10.)
számú határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése
számviteli, elszámolási szempontból épül be.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – működési kiadások
szakfeladatonkénti bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5.
számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2008-2009-2010. évi prognosztizált bevételeit és kiadásait az 1. számú
és a 2. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
(9) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
bevételi főösszegét

135.523

ezer Ft-ban

kiadási főösszegét

135.523

ezer Ft-ban, ebből a

hitel összegét

16.942 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A működési célú bevétel összege
a működési célú kiadás összege

126.789 ezer Ft
126.789 ezer Ft.

(3) A felhalmozási célú bevétel összege
a működési célú kiadás összege

8.734 ezer Ft
7.734 ezer Ft.

(4) A személyi jellegű kiadások összege
a munkaadót terhelő járulékok összege
a dologi jellegű kiadások összege
a társad. és szoc.pol. juttatások összege
a támogatás értékű kiadások összege
a működési célú pénzeszköz átad. összege

36.949 ezer Ft
7.488 ezer Ft
21.018 ezer Ft
40.246 ezer Ft
10.789 ezer Ft
903 ezer Ft.

(5) Az önkormányzat a költségvetési létszám keretet az alábbiak szerint állapítja meg:
36 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.
Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet 1.
oszlopa tartalmazza.
5. §
Az önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit a 3. számú melléklet
tartalmazza.
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Az önkormányzat kiadásai
6. §
A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében az intézmények kiadásait, valamint az
intézményi támogatást a 2. számú melléklet 1. oszlopa és a 3. számú melléklet szerint
állapítja meg.
7. §
A képviselő-testület a bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében
16.942 ezer Ft forráskiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyre az önkormányzat
pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok
támogatására.
Az 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. §
(1) A képviselő-testület a napközi konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi nyersanyag
normát határozta meg:
a/ óvodai ellátottra 250 Ft/nap
b/ iskolai ellátottra 270 Ft/nap
c/ teljes ellátást igénybevevő intézményi alkalmazottakra: 360 Ft/nap
d/ csak ebédet igénybevevő intézményi alkalmazottakra : 250 Ft/nap.
(2) Az óvodai és iskolai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a nyersanyagnorma +
ÁFA-val.
(3) A teljes ellátást igénybevevő intézményi alkalmazottak által fizetendő térítési díj 880
Ft/nap.
(4) A vendégétkezők által fizetendő térítési díj : 610 - Ft/ebéd
(5) A szociális étkezők esetében megállapított intézményi térítési díj: 400, - Ft/ebéd.
(6) A szociális étkezők esetében megállapított térítési díj kedvezmény mértéke: a szociális
étkeztetést igénybevevő – ha családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum
háromszorosát nem éri el – az (5) bekezdésben meghatározott térítési díjból 350,-Ft/fő/ebéd
összeget köteles megfizetni.
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9. §
(1) A házi segítségnyújtásért és az ebéd kiszállításáért az igénybe vevőknek nem kell térítési
díjat fizetni.
(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díja:
- összkomfortos lakás esetében

200 Ft/m2

- komfortos lakás esetében

140 Ft/m2
10. §

(1) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani nem lehet,
kivéve, ha a helyi önkormányzati feladatok ellátása-pénzügyi fedezet hiánya miatt
veszélybe kerülne.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben 500.000,- Ft-ig terjedő előirányzat
átcsoportosításának jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeghatár feletti előirányzat átcsoportosítását- a
polgármester kezdeményezésére – a Képviselő-testület engedélyezi.
11. §
(1) Az önkormányzat az Ozora-Fürged Községek Körjegyzősége útján gondoskodik bevételei
beszedéséről, kiadásai teljesítéséről.
(2) A többletbevétel felhasználásáról 500.000.- Ft összegig a polgármester a 500.000 Ft feletti
összegről a képviselő-testület dönt.
(3) A polgármester a többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni
köteles beszámolók keretében.
12. §
Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést
igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű
módosításával.
13. §
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett
intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek
és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
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Záró rendelkezések
14. §
(1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel 2010. február 15. napján lép
hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet 8. §-a 2010. március 1-jén lép hatályba.

Fürged, 2010. február 15.
Barkóczi József
polgármester

Németh Györgyné
körjegyző

Záradék:
E rendelet 2010. február 16. napján kihirdetésre került.
Fürged, 2010. február 16.
Göttlingerné Pintér Judit
aljegyző
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