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Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2010. (II.11.)

Önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetéséről 

Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
91. § (1) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet 
alkotja:

A rendelet hatálya

1. §  A rendelet hatálya Szerencs Város Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-
testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire
(Intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §  A Képviselő-testület Szerencs Város  Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 

a.) tárgyévi költségvetési bevételét
- a 3. § szerinti bevétel nélkül: 6.249.882 eFt-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadását
- a 4. § szerint kiadás nélkül: 6.418.497 eFt-ban

állapítja meg.

3. § (1) A 2 § a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az Önkormányzat
2010-ben  - belső forrásként – 96.000 eFt  pénzmaradvánnyal és külső forrásként 
282.743 eFt  hitelfelvételből származó bevétellel számol.

(2) A 2. § a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg jogcímenként, 
költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 
2., 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 2/f., 2/h., 2/k., 2/l., 2/m., 2/o., és 2/r., számú mellékletei
tartalmazzák.

4. § (1) A 2. § b.) pontjában megállapított költségvetési kiadásokon felül az önkormányzat
2010-ben 176.657 eFt hiteltörlesztési kiadások és 33.471 eFt kötvénytörlesztési
kiadás visszafizetésével számol.

(2) A 2. § b.) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg   költségvetési címek 
és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 3. 3/a., 3/b., 3/d.,  
számú mellékletei tartalmazzák.

5. § (1) A 3. § (1)  bekezdésben foglalt 282.743 eFt forráshiány teljes összegére működési 
hitel felvételére felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a működés 
folyamatossága érdekében a számlavezető hitelintézettel  folyószámla hitelre és éven 
belüli rövidlejáratú hitelre szerződéseket  kössön, továbbá szükség szerint igénybe vegye a 
bankszámlaszerződésben rögzített munkabérhitelt. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint annak határidőben 
történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni. 

(3) A Képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel futamidejének  
időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és 
tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.  

(4) Az OTP Bank Nyrt a hitel fedezetéül jogi biztosítékként ingatlanfedezetet fogad el
helyi adóbevételek helyett. Az önkormányzat a hitel fedezeteként az szerencsi belterületen
lévő 2902/8., 2902/9., 2902/11., 2902/12. hrsz. gazdasági területű forgalomképes 
ingatlanát ajánlja fel.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 

(6) A 282.743 eFt működési célú rövidhitel és folyószámla hitel felvétele mellett a további  
forráshiány megszüntetése érdekben az önkormányzat létszámzárlatot rendel el.
A működési bevételek növelése érdekében a térítési díjakat az inflációnak megfelelően 
emelni kell. Ezenkívül pályázatot kell benyújtani az Önkormányzati Minisztérium felé a
Költségvetési törvény  6/3. sz. melléklet szerinti a működési támogatás igénylésére.  

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat 
feladatonkénti részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti 
részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. § A 2010. évre tervezett szociális kiadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza. A szociális
kiadásokat félévente felül kell vizsgálni.

8. § A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 
létszámkeretét e rendelet 7. számú melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám
előirányzatát a 8. számú melléklet tartalmazza. 

9. § Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
előirányzatait – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen e rendelet 9. számú melléklete 
tartalmazza.

10.  § A Polgármesteri Hivatalnál 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. számú 
melléklet tartalmazza.

11.  § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 11. számú 
melléklete tartalmazza.

A költségvetés címrendje

12.  § (1) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint
állapítja meg.
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(2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan, a részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13.  § A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti 
átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

14.  § A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt 
szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente, 
de legkésőbb a következő év költségvetésének   Képviselő-testület elé történő terjesztéséig 
– december 31-i hatállyal – dönt.

15.  § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

16.  § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében mind az 
önállóan, mind pedig a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői teljes 
jogkörrel rendelkeznek.

17.  § (1) A költségvetési szervek saját működési bevételük eredeti, illetve módosított 
előirányzatait meghaladó többletbevétel 100 %-át – a Jegyző egyidejű tájékoztatásával – 
saját hatáskörben felhasználhatják.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerinti saját működési bevételek eredeti, 
illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi 
juttatások, és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát az 
Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 88.§-ának 
figyelembevételével változtathatják.

(3) A költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – az átvett pénzeszközök
eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – a Jegyző egyidejű 
tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

(4) A szakképzési hozzájárulásként átvett összeg – intézményi többletbevételként – a
szakképzést szolgáló tárgyi eszköz- és készletbeszerzésre intézményi hatáskörben
felhasználható, a Jegyző egyidejű tájékoztatása mellett. 

(5) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más
szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt 
feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra 
vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor.   A 
szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési 
szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a 
munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység
szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások 
között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződés külső személlyel, szervezettel csak 
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jogszabályban vagy a felügyeleti szerv által szabályozott feltételek szerinti feladatok
elvégzésére köthető. 

18.  § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarításainak 
felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

19.  § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapját  2010. évben 38.650 forintban határozza meg. A vezetői pótlék mértéke a 
köztisztviselői törvény szerint kerül megállapításra. 

20.  § Az Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben a helyi önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti
adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – 
önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának
mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, és e tartozást egy hónap alatt nem 
tudja 30 nap alá szorítani.

21. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a
tartozásállományukról az e rendelet 12. számú melléklete szerinti formában és
tartalommal kötelesek havonta adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó
naptári napjának megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles a 
Polgármesteri Hivatal Városgazdasági Osztálya részére teljesíteni.

22. § Ezen rendelet 13. számú melléklete szerint támogatott szervezetek a juttatott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A számadást 2011. 
január 15-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városgazdasági Osztályára.
Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének nem, vagy nem a megjelölt
határidőre tesz eleget, úgy a következő költségvetési évben nem részesíthető 
önkormányzati támogatásban.

23. § Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 125. § (4)
bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület 2010.-2011. években 
eltekint a hivatkozott törvény 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv
elkészítésétől.  

24. § (1) Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény
előírásai alapján: 

a.) a Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait éves 
bontásban e rendelet 14. számú melléklete szerint hagyja jóvá,

b.) a közvetett támogatások 2010. évre tervezett összegét e rendelet 15. számú melléklete
tartalmazza tájékoztató jelleggel,

c.) a céltartalék összegét a 16. számú melléklet tartalmazza,
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d.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

     (2) Az (1) bekezdésben felsorolt, és tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére   
bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó
tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is. 

Záró rendelkezések

25. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján lét hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től 
kell alkalmazni.

Szerencs, 2010. február 11.

Dr. Gadóczi Bertalan sk. Rónavölgyi Endréné sk.
         jegyző                     polgármester 


