
Az egységes szerkezetbe foglalás a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 2-22/2006. sz. útmutatója alapján
készítve

                   Készítette: dr. E.V.
________________________________________________________________________________

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (II. 26.) ÖT. sz.,
1/2010. (I. 29.) ÖT. sz., 24/2009. (IX. 24.) ÖT., 23/2009. (VI. 26.) ÖT., 12/2009. (V. 1.)

ÖT. sz. rendeleteivel módosított
1/2009. (II. 13.) ÖT. sz. rendelete

Nagykőrös Város Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló 2008. évi CII tv. (továbbiakban: Kvtv.) alapján, Nagykőrös Város Önkormányzatának
2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: költségvetési rendelet) alkotja.

I.
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagykőrös Város Önkormányzatára (továbbiakban:
önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre, valamint a
támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre.

II.
A költségvetés fő összegei

2. §

(1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2009. évi bevételi
előirányzatát  6.164.709 ezer Ft-ban  határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., 3., 4.. sz.
mellékletek tartalmazzák.

(3)2 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2009. évi kiadási
előirányzatát 6.164.709 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg felhasználásának jogcímenkénti
részletezését az 5., 6., 6/A., 7., 7/A., 7/B., 7/C., 7/D., 8. sz. mellékletek tartalmazzák.

(5) A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által fenntartott intézmények forrásellátottságát a 6/B. sz.

melléklet tartalmazza.
(7) A hitelállomány és hiteltörlesztés alakulását a 8.sz. melléklet tartalmazza
(8) A 2009-2011. év költségvetési mérleget a   10.sz. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a  9. sz. melléklet tartalmazza.

1 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                    Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
2 Módosította az 1/2010. (I. 29.)ÖT.                                                    Hatályba lépésének ideje:. 2010. január 29.
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(10) Az EU támogatásból finanszírozott projektek részletezését a 11. sz. melléklet
tartalmazza.

(11) A közvetett támogatások részletezését a  12. sz. melléklet tartalmazza.
(12) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát a 13. sz. melléklet

tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek (továbbiakban:
intézmények)
3a ) saját bevételét   444.970 ezer Ft-ban állapítja meg,
4b) kiadásainak teljesítéséhez 1.583.746 ezer Ft , önkormányzati támogatást biztosít,
c) kiadásainak teljesítéséhez 890.516 ezer Ft OEP támogatást biztosít,
5d) működési kiadásainak főösszegét 2.861.425 ezer Ft-ban állapítja meg,
6e) személyi juttatását  1.592.690 ezer Ft-ban állapítja meg,
7f) munkaadókat terhelő járulékait 490.853 ezer Ft-ban állapítja meg,
8g) ellátottak pénzbeli juttatásait 6.073 ezer Ft-ban állapítja meg,
9h) dologi kiadásait  771.809 ezer Ft-ban állapítja meg,
10i) felhalmozási kiadásának előirányzatát 36.261 ezer Ft-ban állapítja meg,
11j) felújítási kiadásának előirányzatát 21.546 ezer Ft-ban állapítja meg,
12k) létszámát 786 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiemelt előirányzatainak részletezését a 3., 6., 6./A. számú
mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  és szakfeladatainak:
13a) saját bevételét   4.829.223 ezer Ft-ban állapítja meg,
14b) működési kiadási előirányzatát 1.425.564 ezer Ft-ban határozza meg,
15c) működésével összefüggő személyi juttatás összegét 486.724 ezer Ft-ban állapítja

meg,
16d) munkaadókat terhelő járulékok összegét 147.350 ezer Ft-ban állapítja meg,
17e) dologi kiadásait  461.584 ezer Ft-ban állapítja meg,
18f) önkormányzat által nyújtott támogatások előirányzatát 143.816 ezer Ft-ban állapítja

meg,
19g) ellátottak pénzbeli juttatásait  329.906 ezer Ft-ban állapítja meg,

3 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                    Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
4 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                    Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
5 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                    Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
6 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                    Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
7 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                    Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
8 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                    Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
9 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                    Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
10 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                  Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
11 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                  Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
12 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                  Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
13 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                  Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
14 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                  Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
15 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                  Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
16Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                   Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
17 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                  Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
18 Módosította az 1/2010. (I. 29.) T.                                                    Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
19 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                  Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
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20h) felhalmozási   kiadásának előirányzatát  1.308.352-ban állapítja meg,
21i) felújítási kiadásának előirányzatát 120.694 e Ft-ban állapítja meg,
j) létszámát 135 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatokat a 4., 7., 7/A., 7/B., 7/C., 7/D. számú
mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A  Képviselő-testület az önkormányzat

22a) felhalmozási kiadásainak előirányzatát   1.344.l613 ezer Ft-ban állapítja meg,
23b) a felújítási kiadásainak előirányzatát 142.240 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzat részletezését a 6/A, 7/D. sz.
mellékletek tartalmazzák.

(3)24 A Képviselő-testület az önkormányzat adósságszolgálatának finanszírozására
2009. évre 124.427 ezer Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testület tulajdoni részesedést jelentő befektetése
finanszírozására 40.000 ezer Ft-ot biztosít.

(4) A Képviselő-testület
25a)  82.230 ezer Ft céltartalékot különít el,
26b) 394 ezer Ft általános tartalékot képez.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott  tartalékok   részletezését az  5. számú melléklet
tartalmazza.

(6) 27A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 921 főben határozza meg.

III.
Eljárási szabályok

 6. §

(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992.évi XXIII. tv. 49/ §. (2) bekezdés
alapján a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása céljára a
szociális keret összegét 500 ezer Ft –ban állapítja meg.

(2) A szociális keret más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(3) A szociális keret felhasználására az Egységes Közszolgálati Szabályzat és a
23/2001.(X.26.) sz. ÖT. rendelet szabályai az irányadók.

(4) A szociális keret összegét a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladata tartalmazza.

20 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                   Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
21 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                   Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
22 Módosította  az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                   Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
23 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                   Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
24 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                   Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
25 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                   Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
26 Módosította az 1/2010. (I. 29.) ÖT.                                                   Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
27 Hatályba léptette az 1/2010. (I. 29.) ÖT. Hatályba lépésének ideje: 2010. január 29.
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7. §

Az intézmények részére az önkormányzati támogatás folyósítása a kiskincstári finanszírozási
rendszeren keresztül történik. A kincstári rendszer alkalmazása - a Nagykőrös Város
Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet kivételével - kiterjed minden
intézményre.

8. §

(1) Nagykőrös Város Önkormányzat költségvetését /bevételeinek beszedését, kiadások
teljesítését/ a Kvtv., az Áht., az államháztartás működési rendjéről szóló többször
módosított 217/1998. /XII.30./ kormányrendelet, valamint a költségvetési rendelet
előírásainak megfelelően hajtja végre a   Polgármesteri Hivatal  és intézményei útján.

(2) A célhoz kötött állami támogatások, átvett pénzeszközök az adott célra,  képviselő-
testületi jóváhagyás nélkül felhasználhatók. Az előirányzatok megfelelő módosításáról
a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet
Képviselő-testület elé terjesztését megelőzően, december 31-i hatállyal dönt.

(3) Az önkormányzat év közben lemondhat a számára feladatmutató alapján megállapított
normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről,
illetve pótlólagos igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.

a) Az előirányzat: lemondás benyújtásának ideje
aa) április 30.
ab) július 31.
ac) október 15.

b) Pótlólagos igénylés határideje július 31.
c) Az intézmények kötelesek elszámolni a tárgyévet követően a normatív

hozzájárulással.
d) A központi költségvetés javára mutatkozó normatív állami hozzájárulás

visszafizetését elsősorban a pénzmaradvány terhére kell teljesíteni a visszafizetési
határidőn  belül.

e) Amennyiben az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési kötelezettsége,
mert az intézmény téves adatot szolgáltatott a feladatmutató felmérésekor vagy az
elszámolásakor, annak pénzügyi következményét az adott intézmény viseli.

f) Amennyiben évközben az intézmény a normatív hozzájárulások és támogatások
lemondásainak alkalmával a feladatmutató felmérésekor számára megállapított
normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatának

fa)  több, mint 3%-áról, de kevesebb, mint 6 %-áról mond le, akkor az
intézmény által lemondott összeg 50 %-ával csökken  az intézmény részére
megállapított  önkormányzati támogatás.

fb) több, mint 6 %-áról mond le , akkor az intézmény által lemondott
összeggel csökken az intézmény  részére megállapított önkormányzati
támogatás.
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9. §

(1) A célhoz nem kötött források, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként
való elhelyezéséről illetve értékpapírok befektetési célú adás-vételéről a polgármester
dönt.

(2) A folyamatos likviditás biztosítása céljából éven belül igénybe vehető folyószámlahitel
összegét a Képviselő-testület 100.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hitel összegének erejéig a hitelszerződés
megkötésére, a hitel feltételeiben való megállapodásra  a polgármester jogosult.

10. §

(1) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
részére a költségvetési rendeletben megállapított támogatás kiutalási rendjéről a
polgármester jogosult dönteni.

(2)    A Kulturális és érdekeltségnövelő keret felosztásáról a Képviselő-testület határozatban
dönt. A keretből 1.000 ezer Ft folyamatos felhasználásáról a polgármester dönt. A
döntésről a soron következő rendes ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A támogatásban részesített magánszemélyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekkel a támogató a támogatás felhasználására vonatkozóan
szerződést köt.

(4) A szerződésben rögzítettek szerint a támogatással el kell számolni.  Az elszámolás
elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítők részére újabb támogatás 4 évig nem
folyósítható.

11. §

 (1) A jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló
kötelezettségek és járandóságok költségvetési fedezet hiányában is teljesíthetők.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés fedezetéről a soron következő költségvetési
rendeletmódosításkor szükséges rendelkezni.

12. §

(1)  Minden olyan esetben, ahol a jogszabály adható pótlékról, kedvezményről rendelkezik,
és feltételként önkormányzati támogatást vagy intézményi forrást nevez meg, az
intézményvezető köteles kérni a Képviselő-testület előzetes hozzájárulását.

(2) Az intézmények:

a) a képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzataikat – a személyi juttatás
és járulékai, a felhalmozási és felújítási előirányzat, valamint a kötött
felhasználású előirányzatok (gázenergia szolgáltatás díja és a villamos energia
szolgáltatás díja)  kivételével – saját hatáskörben átcsoportosíthatják,

b) saját hatáskörben módosíthatják kiadási és bevételi előirányzataik főösszegét,
ezen belül részelőirányzataikat, a tervezettet meghaladó többletbevétellel és a
jóváhagyott pénzmaradvánnyal,

c) személyi juttatás előirányzatát a vonatkozó jogszabályokban foglalt
korlátozásokkal módosíthatják,

d) a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat negyedévente, a Képviselő-
testület munkarendjéhez igazodva kötelesek benyújtani,
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e) a tartósan távollévők helyettesítésére olyan alkalmazottat vehetnek fel, akinek
illetményét a távollévő bére fedezi.

f) megbízási díjat saját munkavállaló részére csak ténylegesen igazolható, a
munkakörébe nem tartozó többletfeladatok elvégzéséért fizethetnek.

 (3) Az intézmények évközi pótelőirányzat igénylése esetén kötelesek elkészíteni és
benyújtani a kiadási és bevételi előirányzatok időarányos teljesítését tartalmazó
pénzforgalmi jelentést, a pótelőirányzat szükségességének részletes indokolását,
valamint a kért póttámogatás jogcímenkénti megbontását. Pótelőirányzat az első
féléves beszámoló benyújtását követően kérhető.

(4) Az intézmények a költségvetési rendelet és rendelet módosítás elfogadását követően, a
kiskincstári gazdálkodás keretében havi finanszírozási ütemtervet kötelesek készíteni.

(5) A Képviselő-testület döntésén alapuló felújítások, felhalmozási kiadások   pénzügyi
elszámolása az érintett költségvetési szervnél történik. A pénzügyi fedezet biztosítása
évközi előirányzat-módosítással költségvetési támogatásként valósul meg. A
végrehajtásról a zárszámadás keretében kell beszámolni.

(6) Pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
 a) a céltámogatás adott feladatra fel nem használt része,
 b) a feladatelmaradás miatti, és a feladat elmaradással arányos támogatási rész.
 c) a 8. § (3)bekezdés d) pont esetén.

(7) A nem képviselő testületi  hatáskörű és a képviselő testületi  hatáskörében
végrehajtható előirányzat-módosításokról a Képviselő-testület szükség szerint, egyéb
esetekben
o június 30. ,
o szeptember 30. ,
o december 31. határidőkben,

de legkésőbb a zárszámadás benyújtását megelőző Képviselő-testületi ülésen, a
következő költségvetési év február 28-áig dönt.

13. §

A képviselő-testület a tanítási időkeretet csökkentő távollétre vonatkozó 85/2007. (IV.26.)
ÖT. sz. határozatában foglaltakat a 2009. költségvetési évre fenntartja.

14. §

Amennyiben önkormányzati képviselő vagy bizottsági tag lemond tiszteletdíjáról, annak egy
részéről, akkor az így felszabaduló pénzeszköz felhasználásáról a polgármester dönt. A
felhasználásról a képviselő-testületet a zárszámadás keretében tájékoztatni kell.

15. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére elkülönített 2.000 ezer Ft felhasználására
a folyamatban lévő eljárás jogerős lezárását követően, időarányosan kerülhet sor.
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IV.
Záró rendelkezés

16. §

E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Nagykőrös, 2009. február 13.

Dr. Czira Szabolcs sk.    Dr. Nyíkos Sára sk.
           polgármester      jegyző

Záradék:
A rendelet 2009. február 13-án  került kihirdetésre.

Egységes szerkezetbe foglalva 2010. május 25.

                                                                       Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző
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