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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének az előirányzatokra
vonatkozó IV. negyedévi módosítása a jogszabályokban előírt határidők szerint megtörtént, és a
7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelettel a képviselő-testület által elfogadásra került.
Az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya és a Magyar
Államkincstár állami támogatására vonatkozó egyeztetéséről a Polgármesteri Hivatalt a fenti
rendelet elfogadása után értesítette a MÁK. Az önkormányzat 2009. évi beszámolójában és
zárszámadási rendeletében a MÁK által közölt pótelőirányzatokat kell kötelezően szerepeltetni.
A változások miatt a 2009. évi költségvetési rendeletet a beszámolóval és zárszámadással
történő egyezősége miatt módosítani szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet–tervezetet szíveskedjen
elfogadni.
Békés, 2010. április 19.

Izsó Gábor
polgármester
.....................................
Jogi ellenjegyző
.....................................
Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2010. (IV. 30.)
rendelete
A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. §ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.
(II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
„3. §
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege:
Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel és értékpapír
értékesítés) bevétele:

5.470.660 E/Ft
811.431 E/Ft

(1) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban):
1. Intézményi működési bevételek
670.828
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1.143.321
ebből:
− helyi adók
290.500
− átengedett központi adók
835.080
− bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
17.741
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása
ebből:
− normatív támogatások
− központosított előirányzatok
− normatív kötött felhasználású támogatások
− helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak
támogatása
− leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása

1.992.781
1.145.211
132.188
607.407
7.472
100.503

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
ebből:
− tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
337.469
− önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 13.105
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350.574

5. Támogatásértékű bevétel
ebből:
− támogatásértékű működési bevétel
ebből:
− OEP-től átvett pénzeszköz
− Támogatás értékű felhalmozási bevétel

1.053.754
611.139
309.850
442.615

6. Véglegesen átvett pénzeszközök

46.718

ebből:
− felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
− garancia és kezességvállalás visszatérülése
− működési célú pénzeszköz átvétel
− államháztartáson kívülről

31.491
2.000
13.227

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése
− kölcsön térülés
34.693
− értékpapírok ért. bevétele
592.454

627.147

8. Hitelek
ebből:
− felhalmozási célú hitel felvétele

218.977
218.977

9. Pénzforgalom nélküli bevételek
ebből:
− előző évi pénzmaradvány igénybevétele

177.991
177.991

(2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az
1/A. sz. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit.
(3) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételei
elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:
− „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak
infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása
57.267 EFt
− „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat támogatása.
63.000 EFt”
2. §
A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:
„4. §
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak fő összege:
Ebből(ezer forintban):
− Működési céltartalék előirányzata
600.241
− Fejlesztési céltartalék előirányzata
15.348
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hiteltörlesztés)
kiadása:
(1) Az önkormányzat 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):
1. Személyi jellegű kiadások
2. Munkaadót terhelő járulékok
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
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6.164.867 E/Ft

117.224
1.754.330
503.793
1.309.135

4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások
5. Szociális ellátások és egyéb juttatások
6. Felhalmozási kiadások, támogatások
7. Tartalékok
8. Hiteltörlesztés, visszafizetés, forg. célú értékpapírok
vásárlása

71.387
550.311
1.360.322
615.589
117.224

(2) Az önkormányzat 2009. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett
kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:
− „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak
infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat
137.589 EFt
− „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat
68.200 EFt
(3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
(4) Az önkormányzat tervezett átlaglétszám keretét és annak teljesítését a 2/A. sz. melléklet
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott
szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) kölcsöneit és átadott
pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben
felsoroltak szerint állapítja meg.
(8) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét
tartalmazza.
(9) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be.
(10) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási
ütemtervét tartalmazza.
(11) A rendelet 8 sz. melléklete az önkormányzat adósságállományának alakulását mutatja be.
(12) A rendelet 9. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként
szemlélteti.
(13) A rendelet 10. és 10/A. sz. melléklete mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási
mutatóit.”
3. §
E rendelet 2010. április 30-án lép hatályba.
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B é k é s, 2010. április 19.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2010. április 30-án.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző
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