BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/2010. (02. 11 .) RENDELETE
a 2010. évi költségvetéséről.
Bükkszék Község Önkormányzata az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII.
tv. 65. §. /1/ bek. alapján az 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
A rendelet hatálya a képviselőtestületre, az önkormányzat intézményeire terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. §.
(12) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselőtestület a címrendet a
(2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények különkülön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások a 3. számú
melléklet szerinti felsorolásban szakfeladatonként külön-külön címet alkotnak.
A költségvetésre vonatkozó rendelkezések
3. §.
(1) A Képviselőtestület az intézmények és a nem intézményi jellegű kiadások együttes 2010.
évi költségvetését
127.606.000 Ft bevétellel,
127.606.000 Ft kiadással, ezen belül:
26.204.000 Ft személyi juttatással,
6.598.000 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal,
45.455.000 Ft dologi jellegű kiadásokkal,
3.182.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
20.749.000 Ft speciális célú támogatásokkal,
15.586.000 Ft felhalmozási célú kiadásokkal,
1.008.000 Ft finanszírozási műveletekkel.
7.017.000 Ft vállalkozási tartalékkal,
1.807.000 Ft általános tartalékkal,

állapítja meg.
(2) A képviselőtestület a költségvetés együttes összegéből a vállalkozási tevékenység
- bevételi előirányzatát 22 331.000 Ft-ban,
- kiadási előirányzatát 22 331.000 Ft-ban állapítja meg.
A kiadásokat:
- 5 139.000 Ft személyi jellegű kiadásokkal,
- 1 347.000 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal,
- 8 228.000 Ft dologi kiadásokkal,
- 600.000 Ft finanszírozási művelettel (hitel visszafizetés)
- 7 017.000 Ft vállalkozási tartalékkal állapítja meg.

4. §.
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet,
az intézményi bevételek intézményenkénti, szakfeladatonkénti megbontását az l/A számú
melléklet tartalmazza
5. §.
(1) Az igazgatási kiadások összesített, az önkormányzat költségvetésében szereplő nem
intézményi kiadások összesített, a fejlesztési összesített, valamint a vállalkozási tevékenységi
kiadásokat az államháztartási és költségvetési törvényben meghatározott bontásban a 2. számú
melléklet, a költségvetés mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselőtestület a 2010. évi költségvetés az önkormányzat költségvetésében szereplő
nem intézményi /szakfeladatonkénti/, vállalkozási tevékenységenkénti kiadási előirányzatait
az államháztartási és a költségvetési törvényben meghatározott bontásban, a 3. számú
melléklet szerint, az intézményenkénti, szakfeladatonkénti létszámkeretet az 5. számú
melléklet szerint állapítja meg.
6. §.
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi vállalkozási tartalékát 7.017.000 Ftban állapítja meg.
7.§.
A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
8. §.
A Képviselőtestület az felhalmozási tartalékát 1.807.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtása
9. §.
(1) A Képviselőtestület a 2010. évi költségvetés végrehajtását az államháztartási törvény, a
végrehajtási kormányrendeletei szerint rendeli el.
(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. §.
A költségvetés végrehajtása során a végrehajtásért felelős személyek a kiadási előirányzatok
felhasználását a bevételi előirányzatok teljesítésének megfelelő ütemben, ahhoz igazodóan
kötelesek biztosítani.
Hatálybalépés
11. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január l-től kell
alkalmazni.
A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik.
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