
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

1/2010. (II.12.) önkormányzati  rendelete 
 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
 

egységes szerkezetben 
 

Mátraszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 28. § (1) alapján, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi 
CXXX. törvény figyelembevételével a következő rendeletet alkotja Mátraszentimre Önkormányzata és 
Intézményei, és a Szlovák Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről: 
 

1. § 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, az 
Önkormányzat felügyelet alá tartozó Intézményekre és a Szlovák Helyi Kisebbségi Önkormányzatra. 

 
2. § 

(1) A képviselő-testület  Mátraszentimre Község Önkormányzat 2010. évi összesített költségvetésének  
 a) kiadási főösszegét 477.810 ezer forintban 
 b) bevételi főösszegét 477.810 ezer forintban állapítja meg. 
 
(2)A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
 a) kiadási főösszegét 476.477 ezer forintban, 
 b) bevételi főösszegét 476.477 ezer forintban állapítja meg. 
 
(3) A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének  
 a) kiadási főösszege 1.333 ezer forint, 
 b) bevételi főösszege 1.333 ezer forint. 
 
(4) A költségvetés az alábbi címekre, és alcímekre tagozódik: 
 

1. cím: Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény 
2. cím: Felső Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda, mint önállóan működő 

intézmény 
 
Az intézmények címein belül az egyes tevékenységek, szakfeladatok együttesen, vagy önállóan a  
megfelelő címhez tartozó alcímeket alkotják. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Bevételek 
 
3.§ 
 

(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi 
előirányzatait a képviselő-testület 477.810 ezer forint bevételi főösszeggel határozza meg: 

 
       a) A bevételi főösszeg 477.810 ezer forint, melyet forrásonként, továbbá önállóan működő és  

gazdálkodó és önállóan működő intézményekre bontva az 1. módosított  melléklet tartalmazza. 
 

b) A normatív állami hozzájárulásokat az SZJA nélkül 46.642 e forint összegben részletezve az 
1/a módosított melléklet tartalmazza. 

 
       c)  A bevételi főösszeget, mely 477.810 e Ft, szakfeladatonként, a szakfeladatok számának, 

nevének megjelölésével, valamint összesen az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan 
működő intézményekre az 1/b. módosított melléklet tartalmazza.  

 
       d) A szolgáltatásokból származó 15.480 e forint működési bevételek forrásonkénti részletezését a 

2. számú melléklet tartalmazza. 
 
       e)  Az uniós támogatások részletezését a 2./a. számú melléklet tartalmazza. A TÁMOP 

3.1.4/08/02 sz. pályázat esetén 14.300 e Ft, 2009. évben befolyt támogatás összege, 2010. évi 
pénzmaradvány 3.423 e Ft, az ÉMOP-3.1.3/A-09-2009-0051 sz. pályázat esetén 27.211 e Ft. 

 
       f)  A tervezett helyi adóbevétel 87.065 e forint, a gépjárműadó 3.351 e Ft, a 3. sz. melléklet 

szerinti adónemenkénti részletezésben. 
 
       g) A felhalmozási célú bevételek összesen 256.616 e Ft, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz. 
  
       h) A TB támogatás összege 8.220 e Ft, a működési célú, támogatás értékű bevételek fejezeti 

kezelésű előirányzattól EU-s programra 14.300 e Ft, a Szlovák Helyi Kisebbségi 
Önkormányzat működési támogatása 922 e Ft,  melyet a 4/a. módosított  melléklet tartalmaz. 

 
i) Az összes működési bevétel 221.194 e forintban került megállapításra, melyet címenként és 

alcímenként az 5. módosított melléklet tartalmaz. 
 
        j) Működési célú hitel felvételre 15000 e forint folyószámlahitel kerül meghatározásra. Az 

igénybevétel módja: 
 
       (2) Az Önkormányzat likviditásának megtartása érdekében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

2010. április hónapban lejáró 15.000 e forint összegű folyószámlahitelt újabb egy évre 
igénybe veszi. A lebonyolítás elvégzésére, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket megtételére, 
a hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület hatáskörét átruházva, felhatalmazza a 
polgármestert. A hitelfelvételhez fedezetként forgalomképes, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok ajánlhatók fel.  

 
 
 
 

 
 



  

Kiadások 
 
4.§ 

 
(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi kiadási 

főösszegét a képviselő-testület 477.810 e forintban állapítja meg: 
 

a) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként részletezve az önállóan működő és gazdálkodó és az 
önállóan működő intézményekre a  6. módosított melléklet tartalmazza 477.810 e   forint 
összegben. 

 
b) A kiadások szakfeladatonkénti bontását a szakfeladatok számának, nevének megjelölésével a 6/a. 

módosított melléklet tartalmazza, önállóan működő és gazdálkodó intézmény esetén 402.359 e 
forint, önállóan működő intézmény esetén 75.451 e Ft értékben. 

 
c) A 2010. évi hiteltörlesztés a 15.000 e forint működési célú, folyószámla hitelt  tartalmaz. 
 
d)  A működési kiadások összege 227.955 e forint, a felhalmozási kiadások összege 249.855 e Ft 

mely címenként, és alcímenként, feladatonként a 7. módosított mellékletben került 
meghatározásra. 

 
e) A képviselő-testület felújítási kiadási előirányzatát feladatonként részletezve 27.681 e Ft-ban  a 

8.sz. melléklet tartalmazza. 
 
f) A képviselő-testület felhalmozási  kiadási előirányzatát célonként, illetve feladatonként 

részletezve 212.954 e Ft összegben a 9. sz. melléklet tartalmazza.  
 
g)  A 2010. évben az önkormányzat által folyósított ellátások összege 2.851 e Ft, melyet a 10. 

módosított melléklet tartalmaz. 
 

h) A többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban a 11. sz. melléklet, a 
hitelkötelezettségeket éves bontásban a 11/a. melléklet tartalmazza. 

 
i) Az önkormányzati intézmények költségvetési létszámkeretét a 12. sz. mellékletben foglaltak 

szerint került meghatározásra. A létszámkeret a költségvetés végrehajtása során nem növelhető, 
ez alól kivételt a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazottak képeznek, az eltérés ideiglenes, 
költségvetési éven belüli lehet. A létszámot, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv., és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv előírásai szerinti fizetési 
fokozatokba csoportosítva a 12/a. melléklet mutatja be. 

 
j) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 13. módosított melléklet 

tartalmazza. 
 
k) A Szlovák Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetését elfogadó határozatát  a 14. módosított 

melléklet tartalmazza. 
 
l) A költségvetési évet követő 2 év várható évenkénti előirányzatait a 15. sz. melléklet tartalmazza. 
 
m) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási 

ütemtervet a rendelet 16. módosított  melléklete tartalmazza. 
 

n) A működési, és felhalmozási célú kiadási, és bevételi előirányzatokat egymástól elkülönítetten, 
mérlegszerűen, önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményenként a 17. 
módosított  melléklet mutatja be. 

 
    o) A likviditási tervet  a 18. sz. melléklet tartalmazza. 



  

 
    p) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata jelenleg 1 fő, mely az éves  közfoglalkoztatási 

terv szerint maximum 4 fő lehet. 
 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
5.§ 

 
(1) Az önkormányzat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 
36. § (2) bekezdése alapján az alábbi közvetett támogatásokat tervezi: 
 
- gépjárműadó:  
   a)Mentesség: súlyos mozgáskorlátozotti költségvetési szervek mentessége): 
     15 autóra: 154.500 Ft 
   b)Kedvezmény: katalizátor, egyéb környezetvédelmi kedvezmény, ENSZ, EURO stb.) 
     21 autóra: 142.080 Ft 
- kommunális adó: 
  a) Sípálya miatti mentesség:  
     10 főre:      72.000 Ft 
 Az önkormányzat több jogcímen nem tervez közvetett támogatást. 
 
(2) Az önkormányzat rendelkezik Európai Uniós előcsatlakozással kapcsolatos eszközök 
támogatásával megvalósuló projekttel, így azokkal kapcsolatos kimutatás a 2/b. sz. mellékletben külön 
bemutatásra került. 
 
(3) A képviselő-testület az elfogadott előirányzatok között az átcsoportosítás jogát 1.500 e Ft 
összeghatárig a polgármesterre átruházza. Az 1.500 e Ft feletti átcsoportosításához a képviselő-testület 
döntése szükséges. 
 
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó árubeszerzéseknél, szolgáltatás igénybe vételnél, 
karbantartási kiadásoknál azonos vétel, vagy vállalási ár esetén előnyben kell részesíteni azt a 
beszállítót (vállalkozót, szolgáltatót), amelyik kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosít. 
 
(5) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 
 
(6) A költségvetés elfogadásáig teljesített bevételek és kiadások e költségvetés keretszámaiba 
illesztendők. A 2010. január 01. és e költségvetés közötti időtartam gazdálkodásáról a polgármester 
beszámolt, azt a képviselő-testület jóváhagyta. 
 
(7) A működési célú, támogatásértékű pénzeszköz átadások közzététele az önkormányzat honlapján, és 
hirdetőtábláján történik, melyről a jegyző gondoskodik. 
 
(8) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben 
vállalható, amilyen arányban az önkormányzat bevételei realizálódnak. 
 
(9) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a határozat csak az önerőt tartalmazza, és amelyek teljes 
körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak a pályázati támogatási 
szerződésben foglalt ütemezésben valósíthatók meg, és amilyen arányba az önerőn kívüli források 
realizálódnak. 
 



  

(10) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a hozzá 
rendelt Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvodának, mint önállóan működő 
költségvetési szervnek a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 30 napon belül köteles elkészíteni 
elemi költségvetését. A költségvetés egy példányát köteles tájékoztató jelleggel megküldeni az 
önállóan működő szerv vezetőjének. 
 
(11) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények, és 
intézményegységek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A 
támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, 
melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése. 
 
(12) Az önkormányzatnál a különböző pályázatokhoz való csatlakozásra és a saját erő biztosítására 
vonatkozó döntési jogkört a Képviselő-testület gyakorolja. 
 
(13) A kötelezettségvállaló a kivitelező kiválasztása során köteles a Képviselő-testület közbeszerzési 
szabályzatáról szóló határozatában foglaltakat figyelembe venni és aszerint eljárni. 
 
(14) Felhatalmazást kap a jegyző a köztisztviselők-, a polgármester a közalkalmazottak cafetéria-
juttatással kapcsolatos belső szabályzatának elkészítésére. 
 
(15) A Képviselő-testület felmentést ad a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és 
Óvodának a 2010. évi megvalósítási terv készítése alól. 
 
(16) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben előírt módon a jegyző gondoskodik. 
 
(17) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi 
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint illetménykiegészítéséről 
szóló 18/2003.(XI.11.) rendeletének 5.§ (1) c/ pontját, az 5.§ (4) bekezdését, továbbá Mátraszentimre 
Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzati intézmények élelmezési 
nyersanyagköltségeiről, térítési díjairól, vendég és munkahelyi étkeztetésről szóló többször módosított 
16/2003.(IX.12.) rendeletének 1. § (4) bekezdését, 2. § (1) bekezdés f) pontját, a 3. §-át, a 4. § (6) 
bekezdését és az 1. sz. melléklet h) pontját. 
 
Mátraszentimre, 2010. február 11. 
 
 
 
                                Stuller András                                                       dr. Bekecs Andrea 
                                 polgármester                                                         címzetes főjegyző 
 
 
Záradék: a rendelet kihirdetésre került az SZMSZ-ben előírt módon. 
 
 
Mátraszentimre, 2010. február 12. 
 
 
                                                                                                               dr. Bekecs Andrea 
                                                                                                                címzetes főjegyző 



  

Záradék: a rendelet kihirdetésre került az SZMSZ-ben előírt módon. 
 
Mátraszentimre, 2010. szeptember 08. 
 
 
         dr. Bekecs Andrea 
         címzetes főjegyző 
 
Záradék: a 9./2010. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt  
rendelet kihirdetésre került az SZMSZ-ben előírt módon. 
 
Mátraszentimre, 2010. november 30. 
 
 
         dr. Bekecs Andrea 
         címzetes főjegyző 
 
 
 Záradék: a 4/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt  
rendelet kihirdetésre került az SZMSZ-ben előírt módon. 
 
Mátraszentimre, 2011. április 28. 
 
 
         dr. Bekecs Andrea 
         címzetes főjegyző 
 
                          
 
 
 
 
 


