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1/2010. (II.12.)
Önkormányzati R E N D E L E T E
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Bánk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1), valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.
§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja.
A rendelet hatálya
1.§ (1) Kiterjed a Képviselő-testületre és annak Bizottságára, Bánk-Tolmács Körjegyzőségre.
2.§ (1) A Képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
(3) A Bánk-Tolmács Körjegyzőség a II. címet alkotja.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2010. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét 177.393 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés 177.393 e Ft főösszegén belül:
működési célú bevételre
79.719 e Ft-ot,
támogatási bevételre
24.058 e Ft-ot,
felhalmozási bevételre
2.000 e Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre
10.828 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átvételre
15.000 e Ft-ot,
támogatási kölcsönök bevételére
180 e Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételére
45.608 e Ft-ot,
működési kiadásra
100.683 e Ft-ot,
- ebből: személyi jellegű kiadásra
36.898 e Ft-ot,
munkaadó járulékaira
9.400 e Ft-ot,
dologi kiadásra
51.867 e Ft-ot,
egyéb folyó kiadásokra
2.518 e Ft-ot,
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 10.540 e Ft-ot,
ellátottak juttatásaira
380 e Ft-ot,
felhalmozási kiadásokra
28.325 e Ft-ot,
felhalmozási célú hitel törlesztésére
1.320 e Ft-ot,
felhalmozási célú kölcsön nyújtására
500 e Ft-ot,
végleges pénzeszköz átadásra
9.417 e Ft-ot,
- ebből: működési célú átadásra
8.917 e Ft-ot,
felhalmozási célú átadásra
500 e Ft-ot állapít meg.
A tartalék összege
26.228 e Ft.

(3) Az Önkormányzat létszámkeretét 16 főben határozza meg. A létszámkeret címenkénti
részletezését az 3. számú melléklet tartalmazza.
4.§ A 2010. évi költségvetés mérlegét címenként és összevontan az 1. melléklet tartalmazza.
5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megosztását a 2.
számú melléklet tartalmazza.
6.§ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként, és a létszámkeretet a 3.
számú melléklet tartalmazza.
7.§ A 2010. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. melléklet
tartalmazza.
8.§ A 2010. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek
megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
9.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6.
melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és
csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a Képviselő-testület hatásköre.
11.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
12.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel
egyezően - 38.650 Ft.
Záró rendelkezések
13.§ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell
alkalmazni.
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