
Hajdúbagos Község 
Önkormányzati Képviselő-testületének 

1/2009. (II.12.) ÖR. számú 
rendelete az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről 

 
 
Hajdúbagos község Önkormányzati képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 Kormányrendeletben 
meghatározottakat - a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 
 
1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat 
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 
 
2. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a)  önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 

 Önkormányzati hivatal 
 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön címet alkotnak. 
 

(3)  Az önkormányzat intézményeken kívüli költségvetésének bevételei és kiadásai a (4) 
bekezdés szerint külön címet alkotnak. 

 

(4)  Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése 
 
3. §. A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 

    2009. évi költségvetésének főösszegét 257.935 ezer forintban, 
a/ ezen belül a költségvetés hiányát 45.602 ezer forintban, 
b/ ezen belül a működési költségvetés hiányát 58.297 ezer forintban,  
c/ ezen belül a felhalmozási költségvetés többletét 12.695 ezer forintban fogadja el.  
 
A költségvetéséből felhalmozási jellegű általános tartalékot képez, 1.960 ezer forint 
összegben. 

 
I. A költségvetési bevételek 
 
 
4. §. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési 

és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
5. §. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2009. 

évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
 
II. A költségvetési kiadások 
 

6.  §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők 
szerint határozza meg 
 



Működési kiadások előirányzata összesen:    223.736 e/Ft 
 
Ebből: 

 Személyi jellegű kiadások:    57.707 e/Ft 

 Munkaadókat terhelő járulékok:   17.128 e/Ft 

 Dologi jellegű kiadások    37.303 e/Ft 

 Egyéb folyó kiadások     30.982 e/Ft 

 Működési célú pénzeszk.átadás   25.794 e/Ft 

 Társadalom és szociálpolitikai juttatás  46.127 e/Ft 

 Működési célú hitel és kamat      8.695 e/Ft 
 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 

működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.  

 

(3). A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 

működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és költségvetési címenként az 5. számú melléklet szerint 

állapítja meg.  

 

 
7..§. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 33.800 ezer forint. 

 
( 2 ) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból: 
 

 Szociális otthon építésre felvett hitel és kamatai   24.000 eFt 

 Felhalmozási tartalék        1.960 eFt 

 Felhalmozási kiadások                  7.840 eFt 
 
 
III. A költségvetési kiadások és bevételek   
 
 
8.§. ) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs 

 
 
9. §.(1) A bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, 

mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg. 
  
( 2 ) A működési és felhalmozási kiadásokat mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 8.számú melléklet 

adja meg.  

 
IV. A költségvetési létszámkeret 
 
10.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 24 főben állapítja meg. 
 

 Foglalkoztatási és szociálpolitikai feladatok:    5fő 

 Egészségügyi ellátások       1 fő 

 Polgármesteri Hivatal      17 fő 

 Közművelődési feladatok      1 fő 
 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti 
címek - létszámkeretét a képviselő-testület a 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint 
állapítja meg. 
 



(3). A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1999.évi törvény 
42.§.(3) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján a 43.§. (1) bekezdésében foglalt 
II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2009. évben 38.650 
forintban állapítja meg. 

 
 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
 
11.§. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 

megváltoztathatóak. 
 
12. §. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 

módosítása. 
 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles 
tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - a féléves tájékoztatóhoz és a 
következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, illetve december 31-ig - dönt a 
költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 

 
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 

részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló kormány rendeletekben 

foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 

 
13 §. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei. Az előirányzat-
módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon 
belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját 
hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább 
félévenként -  12.§. ( 2 ) bekezdés szerinti időpontban- módosítja. 

 
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a Képviselő- testület előzetes 

jóváhagyásával a jogszabályban foglaltak, valamint e rendelet 12. §. (3) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat. 

 
(3) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról  csak a képviselő-testület dönthet a 

költségvetési rendeletmódosítás során. 

 
14. §. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon 

használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. 
 

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg 

történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 

 
15. §. (1) Az önkormányzat az Ötv 87.§. (1) bekezdése alapján működőképessége 

megőrzése érdekében kiegészítő támogatást igényel a költségvetési törvény 17.§. (1) 
bekezdésére való hivatkozással. 

 
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető 

pénzintézettől. 

 
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1.000 ezer 

forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át legfeljebb kétszer egy évben. A polgármester a 



hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást 

adni. 

 
(4) Az 1.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-

testületet illetik meg. 

 
16 .§.(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet 

értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi 
műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe 
utalja. 
A polgármester a megtett intézkedéséről kétszer egy évben a következő képviselő-
testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a 

képviselő-testület határozatban dönt. 

 
17.§. Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél az elismert 

tartozásállomány meghaladja a 30 napot, vagy az éves eredeti előirányzatának 10 %-t, de 
legfeljebb 500 ezer forintot a költségvetési szerv vezetője a község polgármesterét 
haladéktalanul írásban értesíteni köteles. 

 
A tényhelyzet tisztázására a jelzéstől számított 3 munkanapon belül a polgármester célvizsgálatot 

rendel el, és a képviselő-testület haladéktalanul önkormányzati biztost jelöl ki. 

 
 
 

Záró rendelkezések 

 
18. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Hajdúbagos, 2009. február 11. 
 
 

Gyenge István     Jenei Attila 
   polgármester          jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
 
 
Hajdúbagos, 2009. február 13. 
 
                                                                     Jenei Attila 
             jegyző



 
Mellékletek 

 
 
1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (3) bekezdéséhez a költségvetési 
rendelet címrendjéről,  
 
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2009. évi 
tervezett bevételeiről forrásonként, 
 
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §-ához bekezdéséhez az önkormányzat 
költségvetési szervei - címenkénti 2009. évi tervezett bevételeiről forrásonként, 
 
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat 
költségvetési szervei 2009. évi tervezett működési és felhalmozási kiadásairól, kiemelt 
előirányzatonként 
 
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat 
költségvetési szervei - címenkénti - 2009. évi tervezett működési és felhalmozási 
kiadásairól, 
 
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és 
költségvetési szervei - címenkénti -2009. évi tervezett felhalmozási kiadásai 
feladatonként, 
 

7.  számú melléklet a költségvetési rendelet 9. §-ához az önkormányzat 2008 évi 
bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti megoszlását. 

 

8.  számú melléklet a költségvetési rendelet 9.§. (2) bekezdéséhez, az 
önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerűen 2009 és 2011 között. 
 

9.   számú melléklet a működési célú bevételek, működési célú kiadások 
mérlege. 
 

10.  számú melléklet a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege. 
 

11.  számú melléklet 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként. 
 

12.   számú melléklet gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség. 
 

13.  számú melléklet előirányzat- felhasználási ütemterv. 
 


