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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2010.(II.12.)
rendelete
2010. évi költségvetés szerkezetének meghatározásáról szóló rendelet
megalkotására
Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.
évi XXXVIII törvény 118 §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 36. §. - a alapján Demecser város Önkormányzat
költségvetése szerkezetének meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
A költségvetési rendelettervezet szerkezete
Az önkormányzat éves költségvetése előterjesztéséhez csatolni kell a következő mellékleteket.
1. Az önkormányzat és az önállóan illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
bevételei:
- intézményi működési bevételek
- önkormányzatok sajátos működési bevételei
- önkormányzatok költségvetési támogatása
- társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz
- működési célra átvett pénzeszköz
- működési célú hitel
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz
- támogatási célú kölcsönök visszatérülése
- felhalmozási célú hitel.
- pénzforgalom nélküli bevételek
Az állami támogatásokat jogcímenként részletesen be kell mutatni.
2. Működési, fenntartási előirányzatokat önálló és részben önálló szervenként az alábbi
részletezettségben kell kimutatni:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- működési célú pénzeszközátadás
- működési célú tartalék
- működési célú hiteltörlesztés
- éves létszámkeret.
3. Felhalmozási kiadások feladatonkénti bontása:
- önkormányzati fejlesztések
- felhalmozási célú pénzeszközátadás
- felhalmozási célú hiteltörlesztés
- felhalmozási célú tartalék.
4. Felújítási előirányzat bemutatása célonként, kiemelve a tartalékot
5. A többéves kihatással járó fejlesztési feladatokat szövegesen indokolni kell.
6. A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási
műveleteket is figyelembe véve - együttesen, egyensúlyban történjen.
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7. Határozatuk alapján külön szerepeljen a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetése, valamint külön a Demecseri Nonprofit Kft költségvetése.
8. Hitelállományt hitelezők és lejárat szerinti részletezésben kell bemutatni.
9. Szöveges indoklással kell bemutatni a közvetett támogatásokat.
10. A tervidőszakra és az azt követő két évre a gördülő tervezés adatait is szerepeltetni kell.
11. A bevételi és kiadási előirányzatok várható teljesüléséről előirányzat felhasználási
ütemterv készüljön.
12. Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
hozzájárulások bemutatása is történjen meg.
13. Külön ki kell térni a tervezett költségvetési hiányra, valamint annak kezelésére,
finanszírozására
14. A címrend kialakításakor a Polgármesteri Hivatal feladatain belül a részben önállóan
gazdálkodó intézményeket és az e forma nélkül ellátott, tárgyuk szerint elkülöníthető
feladatokat el kell különíteni.
2.§.
Zárszámadás rendelettervezete
A zárszámadás előterjesztése a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben, azzal
összehasonlítható módon készül az Áht. 18. §-nak megfelelően, valamint kiegészül:
1.) speciális célú támogatások előirányzata teljesülésének kiegészítésével
2.) az egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi kimutatás, pénzmaradvány elszámolás
3.) a pénzforgalom egyeztetéssel.
3.§.
A rendelet 2010. február 12.- én lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés
beterjesztésekor már alkalmazni kell.

Kiss Gyula
polgármester

Mártonné dr. Csimbók Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2010. február 12.-én kihirdettem:
Mártonné dr. Csimbók Ildikó
jegyző
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