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Csanytelek Község Önkormányzata  képviselő-testülete 
 

../2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet- tervezete 
 

 az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § c) pontjában, és az Államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. LXV. tv. (Ötv.) 16. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

E rendelet a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete által alapított és fenntartott önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki. 
 

Az önkormányzat költségvetési szerve 
 

2. § 
 

(1)  Az önkormányzat képviselő- testülete költségvetési szerve: az önkormányzat polgármesteri hivatala, amely 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: önkormányzati hivatal).  

(2)   E rendelet 2. §-a (1) bekezdésében felsorolt intézmény e rendelet 1/A-F és a 2/A-F számú mellékletei szerint 
külön-külön címrend szerint működik. 

(3)  E rendelet 2. §-a (1) bekezdése szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: 
1. Cím Önkormányzati hivatal 
a) Önkormányzati hivatal,      
b) Szociálpolitikai ellátások,    
c) Egészségügyi ellátások, védőnői szolgálat,    
d) Sport feladatok,     
e) Községgazdálkodás és kommunális feladatok,   
f) Közművelődés: 

fa) könyvtári feladatok, 
fb) közösségi színtér.     
 

II. FEJEZET 
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
  

Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai 
 

3. § 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat (községi szintű) 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét 371.945.000 Ft-ban, ezen belül: 
a) a működési célú bevételeket     273.941.000 Ft-ban 
b) működési célú kiadásokat:      273.941.000 Ft-ban 

- ebből: 
ba) személyi juttatásokat:      84.885.000 Ft-ban 
bb) munkaadói járulékokat:      22.675.000 Ft-ban 
bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül)  53.017.000 Ft-ban 
bd) szociálpolitikai kiadásokat:      59.405.000 Ft-ban 
be) működési célú pénzeszköz átadásokat:         3.064.000 Ft-ban 
bf) támogatás értékű működési kiadásokat:     50.695.000 Ft-ban 
bg) működési célú tartalékokat:                          200.000  Ft-ban 
c) fejlesztési célú bevételeket:      98.004.000 Ft-ban 
d) fejlesztési célú kiadásokat:      98.004.000 Ft-ban 

 - ebből:  
 da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val)                      84.048.000 Ft-ban 

db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val)                  5.405.000 Ft-ban 
dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat,támog.ért. kiad.          2.878.000 Ft-ban 
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dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést                4.956.000 Ft-ban 
de) fejlesztési tartalékokat                    717.000 Ft-ban 

állapítja meg.  
(2) E rendelet 3. § (1) bekezdése a) pontjában rögzített működési célú bevételeken belül a kiegészítő 

tevékenységekből származó bevételek tervezett összegét 230.000 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület (3. 
melléklet kiemelt tételei szerint). 

(3) E rendelet 3. § (1) bekezdése b) pontjában rögzített működési célú kiadásokon belül a kiegészítő tevékenységgel 
összefüggő kiadások tervezett összegét 230.000 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület (10. melléklet, egyéb 
kiegészítő tevékenységek szakágazat szerint).  

 
Az önkormányzat bevételei 

 
4. § 
 

(1) E rendelet 3. §-ában megállapított bevételi főösszeg címrend és kiemelt előirányzat csoportok szerinti 
részletezését e rendelet 1. melléklet, míg a címrend és alcímek szerint forrás főcsoportok részletezését e rendelet 
1/A-F mellékletei tartalmazzák. 

(2)   Az intézményi működési bevételek 2010. évi részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
(3)   Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza. 
(4)  A 2010. évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését e rendelet 

5. melléklete tartalmazza. 
(5)  A 2010. évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését e rendelet 6/a) 

melléklete tartalmazza. 
(6)  A Képviselő-testület az e rendelet 4. §-a (3) bekezdésében jelzett sajátos működési bevételek között elszámolt 

kommunális adó címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja. 
     

Az önkormányzat kiadásai 
 

5. § 
 

(1)  E rendelet 3. §-ában megállapított kiadási főösszeg címrend és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését 
e rendelet 2. melléklete, míg a címrend és alcímek szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A-F mellékletek 
tartalmazzák. 

(2)  A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás 2010. évi tervezett előirányzatait e 
rendelet 6/b) melléklete tartalmazza. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított 
előirányzatként) fejlesztési tartalékba helyezhetők. 

(3) Az önkormányzat képviselő- testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás 
fedezeteinek részletezését e rendelet 7/a) melléklete, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing 
konstrukciókból adódó kötelezettségek, valamint kezességvállalások részletezését e rendelet 7/b)  melléklete 
tartalmazza. 

(4)  Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefüggő költségvetési tételek részletezését e rendelet 7/c) 
melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését e rendelet 7/d) melléklete 
tartalmazza. 

(5) A képviselő-testület a 2010. évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit e rendelet 8. melléklete szerinti 
részletezésében hagyja jóvá. 

(6) A 2010. évi támogatás értékű kiadások és a működési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások   
keretösszegeit e rendelet 9.  melléklete tartalmazza. 

 (7) A képviselő-testület az önkormányzat polgármesteri hivatala költségvetésében szereplő működési jellegű 
feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait feladatkörönként – e rendelet 10/a. melléklete szerint 
állapítja meg.  

(8)  Az önkormányzati hivatal 2010. évi költségvetésének megvalósítási tervét e rendelet 10/b) melléklete tartalmazza. 
 

Az önkormányzat költségvetési tartaléka 
 

6. § 
 

(1) A képviselő-testület működési tartalékát 200.000 Ft-ban  határozza meg, melyből: 
a) 100.000 Ft vis maior céltartalék, 
b) 100.000 Ft általános működési tartalék.  

 (2)  A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében eredeti előirányzatként 717.000 Ft fejlesztési tartalékot különít 
el. E keret az 1. cím, 1 alcím részhez rendelt fejlesztési célú (később meghatározott) pályázatok saját forrás 
alapját és egyéb évközi indokolt fejlesztési célú kiadások fedezetét képezheti a Képviselő-testület külön döntése 
alapján. 

(3) E rendelet 6. § (2) bekezdésében részletezett fejlesztési tartalékkeret - a fejlesztési és felhalmozási egyensúly 
időarányos biztosítása mellett - a többéves kihatású fejlesztési célú pályázatokkal összefüggő (tárgyidőszakot 
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követő) saját forrás és támogatási keretek megelőlegezésére is fordítható, amennyiben a fejlesztési célkitűzés 
jellege vagy egyéb körülmények a fejlesztés megvalósítását szükségessé teszik.   

(4) A megelőlegezéssel kapcsolatos előirányzat módosításokat a tárgynegyedévet követő negyedév végégig a 
polgármester és a jegyző közös előterjesztésében képviselő-testület elé kell terjeszteni.  

(5) E rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és 
átcsoportosítási jog gyakorlását e rendelet 12. melléklet tartalmazza. 

 
Az önkormányzat hitelműveletei, forráshiánya 

 
7. § 

 
(1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a Képviselő-testület e 

rendelete 11. melléklete szerint hagyja jóvá. 
(2) A hóközi működési célú likviditási problémák kezelése a 11 millió forintos működési folyószámla (likvid)  

hitelkeret (2)konstrukció által történhet (felvét-visszatöltés). Tényleges működési hitel felvételére  a Képviselő-
testület külön döntése alapján kerülhet sor.   

(3) Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzatként a Képviselő-testület 17.645.000 Ft keretösszeget hagy jóvá.  
Ebből:  
a) 10.000.000 Ft hosszú-távú fejlesztési hitel útépítési pályázat saját forrásához, 
b) 7.645.000 Ft rövidtávú fejlesztési hitel piaccsarnok pályázat saját forrásához 
irányoz elő.     

(4) Az évközi felhalmozási, fejlesztési célú kifizetések likviditási egyensúlyának biztosításához a 15 millió forintos 
fejlesztési célú folyószámla hitelkeret konstrukció működtetése nyújthat biztonsági keretet (felvét -visszatöltés). 
Ezen likvid hitelkeret év végi záró állománya (közvetlen forgalmi egyenleg esetén) módosított előirányzatként 
kerül meghatározásra. 

 
Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodását érintő rendelkezések 

 
8. § 

 
(1) Az önkormányzati hivatal kiadásai fedezetére saját működési bevételei és államháztartáson kívüli külső forrásból 

átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésből biztosított forrásokat (lakosságszámhoz kapcsolódó és 
feladatmutatós normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson belüli 
támogatásértékű bevételeket vesz igénybe. Az önkormányzati hivatalon belül alcímek feladat ellátási forrás 
fedezete belső finanszírozás keretében biztosított. 

(2) A Képviselő-testület által fenntartott önkormányzati hivatal haszon és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási 
tevékenységet nem végezhet. Az önkormányzati hivatal az alapfeladatok ellátása mellett kiegészítő 
tevékenységként végezhet olyan feladatokat, melyek műszaki és technikai háttere, humán erőforrás feltétele az 
alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként időlegesen biztosítható, vagy rendelkezésre áll. Ezen 
tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti a önkormányzati hivatal kötelező 
feladatainak ellátását, a folyamatos működtetés biztonságát. 

(3) E rendelet 8. § (2) bekezdésében jelzett kiegészítő tevékenységek körét az alábbiak szerint határozza meg a 
Képviselő-testület: 
a) fénymásolás, 
b) faxküldési szolgáltatás, 
c) fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés, 
d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, 
e) e-Magyarországpont, Teleház működtetése, 
f) iskolai könyvtári feladatok végzése. 
Az a), b, c), d), e) pontokban megjelölt egyes kiegészítő tevékenységek díjtételei alapvetően önköltségszámításra 
alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését e rendelet 2. függeléke tartalmazza.   

(4)  A d) pontban rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása kiegészítő tevékenység díjtételei egyedi 
megállapodásokon, szerződéseken alapul. A Képviselő-testület e rendelet 8. § (3) bekezdés d) pontjában 
megjelölt kiegészítő tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározás jogát (egyedi szerződések megkötése) a 
polgármesterre ruházza át. 

(5)  A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal alapító okiratában foglalt feladatok eredményes megvalósítása 
érdekében, - a hatékonyság és gazdaságosság szem előtt tartásával - a köztisztviselők számára (külön képviselő- 
testületi döntés szerint, határozatba foglaltan) teljesítményértékelésen alapuló, béren kívüli juttatást biztosít. 
Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők ösztönzésére, a természetbeni juttatások 
érvényesítésére, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben rögzített cafetéria előírásait 
alapul véve, az önkormányzati hivatal vezetője által Közszolgálati Szabályzatba foglalt  éves keretösszeg erejéig, e 
rendeletben biztosít pénzügyi fedezetet a személyi juttatások kerete terhére.  
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A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények finanszírozása 
 

9. § 
 
(1) A képviselő- testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények működéséhez 

a) Szent László Általános Iskola kiegészítő támogatása:    33.440.000 Ft, 
b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatása:   11.585.000 Ft, 
c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészítő támogatása:   3.438.000 Ft 
kiegészítő támogatást biztosít (támogatásértékű kiadásként. 
A kiegészítő támogatásokat feladat végrehajtáshoz kapcsolódóan biztosítja az önkormányzat. 

(2) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása kapcsán az intézményvezetőknek biztosítaniuk kell az egyes  
intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező bérelemek) közüzemi díjak elsődleges és folyamatos 
beszedését.  

(3) A működés biztonsága érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményező 
kötelezettségvállalások ne történjenek garantált és realizált többletfedezetek nélkül. 

(4) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék előirányzatok kiegészítésére 
nem használhatók fel.  

(5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett, fenntartói jog 
átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásainak utalásainál 
biztosítani szükséges az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvető működési 
(likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az önkormányzati 
hivatal közötti folyamatos egyeztetéssel. 

(6) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a 
társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi az önkormányzat képviselő-testülete és 
hagyja jóvá a Társulási Tanács határozatával. 

 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályai 

 
10. § 

 
(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (2) bekezdésében adott 

felhatalmazása alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat átcsoportosítás jogát: 
a) e rendelet 8. mellékletében foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás belső előirányzat 

átcsoportosítására, 
b) az önkormányzati hivatalnál (10. melléklet) működési jellegű kiadási feladataira vonatkozóan  az 

önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságára ruházza át. 
(2) E rendelet 10. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években 

– a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többlet kiadással nem járhatnak. 
(3) E rendelet 10. §-a (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottság elnöke – a 

polgármester koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles 
beszámolni a képviselő- testületnek. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve előirányzat-főcsoporton 
belüli átcsoportosítás) a polgármester ezzel egyidejűleg tesz javaslatot a képviselő- testületnek. 

(4) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési előirányzat felhasználási likviditási ütemtervét e rendelet 13. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat több évre előrevetített (gördülő) költségvetését e rendelet 14. melléklet 
szerint, míg a 2010. évre engedélyezett intézményi létszámkereteket e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá. 

(6) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótelőirányzatok 
felosztásáról – ha érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt (a polgármester az önkormányzati hivatal 
vezetőjével közös előterjesztésében) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 

(7) E rendelet 10. § (6) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosításáról a képviselő-testület e rendelet 10. §-a (3) bekezdésében foglalt módon dönt. 

 
 

III. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

11. § 
 

(1) Ez a rendelet 2010. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január hó 1. napjától kell 
alkalmazni. 
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(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi 
CXXX törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet az irányadó. 

(3) E rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon  
érhető el.  

 
 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

12. § 
 

(1) Hatályát veszti az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (III. 31.) Ökt rendelete és mellékletei, 
függelékei 2010. február 12. napján. 

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 27.) Ökt rendelete és mellékletei, 
függelékei 2010. február 12. napján. 

(3) Hatályát veszti az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2008. (III. 31.) Ökt 
rendelete és mellékletei függelékei, 2010. február 12. napján. 

(4) Hatályát veszti a köztisztviselők juttatásáról szóló 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet és melléklete 
2010. február 15. napján, mely hatályon kívül helyezés tényét az „Egyes önkormányzati rendeletek hatályon 
kívül helyezéséről” szóló 28/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletbe rögzíti. 

(5) Hatályát veszti a „Képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályairól” szóló 29/2009. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet 4. § c) pontja 2010. február 15. napján. 
 
 
 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
          polgármester              jegyző 

 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése:   2010. február 12. 
 
 
 
   
   
   
 Kató Pálné 
                       jegyző 
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