VÁMOSSZABADI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2005. (VII. 04.) rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. Tv. 65. §.-a alapján a 2005. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és
az Önkormányzat Intézményeire terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§.
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2005. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 191.709 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 191.709 ezer
Ft-ban állapítja meg.
A működési bevételek főösszege: 78.074 ezer Ft és működési kiadások főösszege:89.963 ezer
Ft, felhalmozási célú bevételek főösszege: 113.635 ezer Ft és felhalmozási célú kiadások
főösszege:101.746 ezer Ft.
Az Önkormányzat a költségvetési létszámkeretét 17,5 főben állapítja meg, melyből a
Polgármesteri Hivatal dolgozói 10,5 fő és a Napköziotthonos Óvoda 7 fő munkavállalót
jelent.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok bontását az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
A bevételek és kiadások címek szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza
A működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza
részletesen.
Az Önkormányzat felhalmozási feladatainak részletezését az 4. sz. melléklet tartalmazza.
A képviselő-testület. az önkormányzati vagyon hasznosításából, üzemeltetéséből,
bérbeadásából származó bevételeit ugyanarra a vagyontárgyra fordítja felhalmozási célra.
Az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzatát szakfeladatonként az 5. sz. melléklet
tartalmazza.
A képviselő-testület a köztisztaság szakfeladat 5.335 ezer Ft-os kiadási előirányzatából 2.350
ezer Ft felhasználására javaslattételi jogot biztosít a Környezetvédelmi Bizottságának.
A képviselő-testület a könyvtár állománygyarapítására 200 ezer Ft kiadási előirányzatot
biztosít, melyből 100 ezer Ft pályázaton való részvételre önerő.

Az Önkormányzat bevételeit intézményenkénti bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat 2005. évi pénzeszközeinek alakulását a 7. Sz. melléklet mutatja be.
3.§.
Az önkormányzati illetményalap mértéke 2005. évben:

39.780,- Ft.

4.§.
A képviselőtestület az Önkormányzat céltartalékát 11.529 ezer Ft összegben hagyja jóvá,
melyből 529 ezer Forintot fűnyíró vásárlására biztosítja. Ezen túl 8.050 ezer Ft-ot különít el
az Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásokra.
Az Önkormányzat a 2004. évi CXXXV. Tv. 51. § (1)-(2) bekezdése alapján államháztartási
egyensúlyt biztosító tartalékot képez, melynek összege 2.950 ezer Ft.
Több éves kihatással járó feladatok
5.§.
(1) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait, valamint a
Vámosszabadi Önkormányzat gazdasági programjában foglalt feladatok előirányzatait éves
bontásban a 8. számú melléklet 4.,5. oszlopa szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester
kötelezettséget vállalhat.
A 2005. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6.§.
(1) A képviselőtestület az Államháztartási törvény 74.§. (2) bekezdése alapján jóváhagyott
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
Az e §.-ban foglalt átcsoportosításról, a polgármester a negyedévet követő első
képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni, és ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni a
rendelet módosítására.
(2) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést
igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű
módosításával.
(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott előirányzatokon felül 500.000,- Ft
értékhatárig felhatalmazza a polgármestert kötelezettségvállalásra.

(4) Az Önkormányzat képviselő-testülete Az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII.30.) Korm.r. 153.§-a értelmében önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete
alá tartozó költségvetési szervhez, ha 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves
eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Forintot, és e tartozását egy hónap alatt
nem képes 30 nap alá szorítani.
Az önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezheti a Képviselő-testületnél:
a.) polgármester
b.) jegyző a polgármesteren keresztül
c.) költségvetési szerv vezetője
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési többlet évközi
hasznosítására a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére, illetve hitelintézet által
kibocsátott értékpapír vásárlására, valamint, hogy a 2005. évi költségvetés hiányát hitel
felvételével finanszírozza.
Záró rendelkezések
7.§.
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vámosszabadi Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2005.(II.22.);
7/2005.(III.16.);
8/2005.(IV.06.); 12/2005.(V.06.); 13/2005.(V.10.) rendeletei.
Vámosszabadi, 2005. június 16.
Takács Ferenc
Polgármester
Kihirdetve: Vámosszabadi, 2005. július 4.

Burányi Bernadett
jegyző

