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Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének
1/2006.(II.01.)számú rendelete
a 2006.évi önkormányzati költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. .§ (1)
bekezdésében és a 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I.rész
1.§. A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat
által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2.§.(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat
költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a XIII. melléklet
tartalmaz.
(2) A részben önállóan gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal
külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Alcímet alkotnak a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv működéséhez
kapcsolódó feladatok. A részben önállóan gazdálkodó intézmények címen belül pedig az egyes
intézmények képeznek alcímet.
3.§.(1) Az önkormányzati költségvetést kiemelt előirányzatok szerint kell megbontani.
(2) Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete a következő költségvetési kiadási előirányzat csoportokat,
illetve kiemelt előirányzatokat határozza meg:
Előirányzat csoport neve:
Kiemelt előirányzat neve:
a./ működési költségvetés
-személyi juttatások
-munkaadókat terhelő járulékok
-dologi kiadások
-pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
-támogatásértékű kiadás
-ellátottak pénzbeli juttatásai
-tartalék
b./ felhalmozási költségvetés
-felújítás
-beruházás
-hiteltörlesztés
-tartalék
(3) Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi előirányzatokat határozza meg:
-intézményi működési bevétel
-önkormányzat sajátos működési bevétele
-önkormányzatok költségvetési támogatása
-felhalmozási és tőke jellegű bevételek
-véglegesen átvett pénzeszközök
-támogatásértékű bevételek
-támogatási kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásuk bevétele
-hitelek
-pénzforgalom nélküli bevételek
II.rész
Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
4.§.(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2006. évi költségvetését
1 653 216 ezer forint bevétellel és kiadással
állapítja meg a II. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés hiányát 146 145 ezer forint összegben állapítja meg, melynek forrása
felhalmozási célú hitelfelvétel.
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Az önkormányzat bevételei
5.§.(1) A 4.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a I. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6.§.(1) A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat az IV.
melléklet , a felújítási előirányzatokat az III. melléklet szerint fogadja el.
(2) A 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a
V. melléklet , a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a VI. melléklet szerint fogadja
el.
(3) A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a
támogatásértékű kiadásokat a VII. melléklet és a VII/A. melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§.(1) A képviselő-testület az önkormányzat
-céltartalékát
11 625 ezer forint összegben
-fejlesztési tartalékát
4 984 ezer forint összegben
hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az államháztartási tartalék képzésére és a 2006. évi képviselői alap biztosítására és
ezek elkülönítésére képez céltartalékot, a Szent Mihály Idősek Otthonában a nappali szociális ellátás
biztosításához szükséges fejlesztések elvégzéséhez képez fejlesztési tartalékot.
8.§. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal , valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények
költségvetési létszám előirányzatát a XV. melléklet szerint fogadja el.
9. §. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat –tájékozató jelleggel – mérlegszerűen a
VIII. melléklet tartalmazza.
10.§. A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait , a költségvetési év folyamatai
és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a IX. mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
11.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2006.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a
X. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásait elkülönítetten a XI .
melléklet tartalmazza.
13.§. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a XII. melléklet tartalmazza.
14.§. A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a
személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak
pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzat
által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a XIV. melléklet.
III.rész
A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
15.§. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a
polgármester előterjesztésében.
16.§. A képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében is az
előirányzatok átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
17.§. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület a költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja
figyelemmel a következőkre
a./ az első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően
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b./ a következő évi költségvetési koncepció előterjesztéséhez kapcsolódóan,
a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember
30-i állapotnak megfelelően.
c./ az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak
megfelelően.
Előirányzat-felhasználási hatáskörök
18. §.(1) A 2005.évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad – előző évről áthúzódó kötelezettséggel
nem terhelt – pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.
(2) A 2006.évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználási
bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
19.§. Az önkormányzat által támogatott alapítványok, illetve más szervezetek, egyesületek kötelesek évente
beszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
IV.rész
Számlavezetés és pénzellátás
20.§. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Rt.2536.Nyergesújfalu , Kossuth L.u.126.
21.§. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú 3 hónapnál nem hosszabb távú hasznosítására – betéti
elhelyezésére vagy állampapír vásárlására – a polgármester a jegyző ellenjegyzésével jogosult, a képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.
22.§. A folyamatosan támogatott szervezetek negyedéves ütemezésben, időarányosan, előre részesülnek a
támogatás kiutalásában.
V.rész
Vegyes, átmeneti rendelkezések
23.§.(1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében
előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettségként
jelenik meg, míg a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási
kötelezettséggel, tehát a kiadási előirányzatok a maximálisan felhasználható előirányzatokat jelentik.
VI.rész
Záró rendelkezések
24.§.(1) Ez a rendelet 2006. január 01-jével lép hatályba.

Dr.Nagy Mátyás
jegyző
Rendelet kihirdetve 2006. február 01.
Dr. Nagy Mátyás
jegyző

Miskolczi József
polgármester

