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Előterjesztés
- Képviselő- testülethez/BizottsághozNagykálló Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól alkotott rendelet tárgyában
Tisztelt Képviselő – testület!
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését az Országgyűlés a 2009. évi CXXX. törvénnyel
fogadta el. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § alapján a
jegyző által elkészített költségvetési rendelet – tervezetet a polgármester február 15.-éig nyújtja be a
képviselő – testületnek.
A 2010. évre jóváhagyott költségvetési törvény az előző évihez képest rontott az önkormányzatok
pénzügyi kondícióján, amelyet fokozott a gazdasági váláság, a kiszámíthatatlan gazdasági környezet és
az inflációs hatások. A 2010. évi bérpolitikai intézkedések keretében 98 ezer forintot biztosít éves
szinten minden munkavállaló részére, akinek a havi bruttó jövedelme nem éri el a 340 e Ft-ot. Ez nem
jelenti azt, hogy a kötelező előlépéseket, a 2010. január 1.-jei illetményemelés szintre hozását, a
jubileumi jutalmakat ne kellene előteremteniük az önkormányzatoknak.
A 8%-os személyi jövedelemadó helyben maradó része 73.898 e Ft Önkormányzatunk esetében 5.875
ezer forint összegű többlet bevételt jelent 2009.évihez képest.
A normatív hozzájárulás mértéke - néhány kivétellel ahol megmaradt a 2009. évi szintáltalánosságban csökkenő tendenciát mutat.
Az oktatás finanszírozása 2008. évtől teljesen átalakult, a teljesítmény-mutatók szerinti finanszírozás
működik. Ennek lényege, hogy a rendszer az optimális csoportlétszám szerinti működtetésre törekszik.
Az évfolyamok csoportonkénti teljesítménymutatója, a csoportlétszám és az ún. tanítási együttható
függvénye.
A kiegészítő normatíván belül kettéválik a gyakorlati oktatás és a szakképzés. A 9 – 10. évfolyamokon
a korábbi normatíva 3 ezer forinttal csökkentett összeggel 35 eFt/fő/év vehető igénybe tanulónként,
míg a szakképzési évfolyamokon 98 ezer forintra csökkent (a 106 ezerről) hozzájárulás.
A kollégiumi normatíva 2009. évhez képest csökkent. Ez többek között annak köszönhető, hogy a
2007 szeptemberétől belépő teljesítmény-mutató szerinti finanszírozás mellett (amely a tavalyi évhez
képest csökkent 190 eFt telj. mutató/év) még kiegészítő támogatást is csökkentésre került 2010. évben
(a csökkenés mintegy 12 eFt/fő/év).
Továbbra is csak a középfokú oktatásban résztvevők számára biztosított egész évben a bejáró
gyermekek után 15,3 ezer forint összegű hozzájárulás.
Az ingyenes tankönyvellátásra ez évben is 10 ezer forintot kapunk diákonként, mint tavaly.
Megmaradt viszont és minden tanuló után jár az általános tankönyvellátási hozzájárulás, melynek
összege 1000 forint tanulónként és évenként.
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Megmaradt a 65 ezer forint a kedvezményes étkeztetésre jóváhagyott központi támogatás összege, de
az igénybevevők körét is változott. Bővült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7.
évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetésének lehetőségével.(20 eFt/fő/év)
Az oktatási feladatokra fordítható kiegészítő támogatás leigénylésének feltételei változtak, sok esetben
már nem a Költségvetési tv. 3. számú mellékletében szerepelnek a normatíva jogcímek, hanem
központosított előirányzatot biztosított a törvény, amelyből az adott oktatási intézménynek megfelelő
pályázat benyújtása esetén van lehetősége részesülni. Ezek a következők:
•
•
•
•
•

•

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása. A vizsgák lebonyolítására
igényelhető támogatás feltételeiről, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az
oktatási és kulturális miniszter 2010. március 15.-éig rendeletet ad ki.
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások. Ebből a keretből lehet pályázni a
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő programok
megvalósításához, pedagógiai szakszolgálatok működésének megszervezéséhez.
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása
Óvodáztatási támogatás
Új Tudás- Műveltség Programkeretében a pedagógusok anyagi ösztönzésének támogatása
- integrációs rendszerben résztvevő intézmények pedagógusainak támogatása
- sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása
- osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása
Bérpolitikai intézkedések támogatása

A helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok lakosságszám szerinti támogatása megszüntetésre
került
Költségvetési rendeletünk tervezetét úgy készítettük el, hogy az megfeleljen az államháztartásról szóló
l992. évi XXXVIII törvény 69. § előírásainak, mely szerint az önkormányzat költségvetési
rendeletének tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül
költségvetési szervenként:
- a személyi jellegű kiadásokat,
- a munkaadókat terhelő járulékokat,
- a dologi kiadásokat,
- az ellátottak pénzbeli juttatását,
- a speciális célú támogatásokat,
- a költségvetési létszámkeretet,
- a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú
kiadások, támogatások) előirányzatát.
Mindezt az önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra
elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia kell.
Nagykálló Város Önkormányzat képviselő – testülete a 2010. évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját 2009. november 24.-én tárgyalta és az 513/2009. (XI. 24.) számú határozatot hozta. A
költségvetési koncepció elfogadásakor a képviselő – testület továbbra is alapvető feladatként jelölte
meg a város és a meglévő intézmények racionális és zavartalan működési feltételeinek biztosítását.
Nagykálló Város Képviselő – testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdése, valamint a 118. § - ban előírt kötelezettségének eleget téve,
tekintettel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII: 30.) Kormány rendelet 29. § (1)
bekezdésében foglaltakra, megalkotta „A költségvetés készítéséről és a költségvetési, zárszámadási
rendelet kötelező mellékleteiről” szóló rendeletét, amely szerint Nagykálló Város 2010. évre
vonatkozó költségvetési rendeletét ebben a formában és szerkezettel kell jóváhagyni.
Az önkormányzati költségvetés 2010. évre számított kiadási főösszege 5.157.944 ezer forint, bevétele
4.311.166 eFt, a tervezett hiány 846.778 eFt..
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Az előző évhez viszonyítva mintegy 300 millió forinttal alacsonyabb a helyi iparűzési adó bevétele, de
a többi helyi adó bevételeknél is csökkenés várható. Ennek következtében azonban a
jövedelemdifferenciálódás mérséklésére vonatkozó normatív támogatás 332.089 eFt lesz. A
településünket megillető személyi jövedelemadó valamint a tervezett beruházásokhoz kapcsolódó
működésre és fejlesztésre átvett pénzeszközök jelentős emelkedést mutatnak. Az intézményi működési
bevételek előirányzata kismértékű javulást mutatat a 2009. évihez képest, amelynek szigorú és
következetes betartása szükséges valamennyi intézmény részéről.
Működési kiadások között a személyi juttatás a legnagyobb volumenű. A foglalkoztatottak létszáma
meghatározó költségtényező. A korábbi években végrehajtott létszámcsökkentési és szervezési
intézkedéseknek köszönhetően a Hivatalnál és intézményeinél csökkent az előző évhez képest a
személyi juttatások és járulékaik tervezett előirányzata. Az önkormányzati feladatok kivitelezésénél
azonban jelentős emelés látható, mert itt került megtervezésre a közfoglalkoztatásban részt vevők bére
és járuléka is. (200 fő közfoglalkoztatását tervezzük)
Munkaadókat terhelő járulékoknál a törvényi mértékkel számoltunk.
Dologi kiadásoknál a koncepcióban megfogalmazottakat vettük figyelembe, minden területen
igyekeztünk a takarékos gazdálkodás elvét szem előtt tartani.
A szociális kiadásoknál a különféle jogszabályok előírásainak megfelelően terveztünk.
A szociális segélyezés és a közmunka új rendszere az „Út a munkába” program megteremti annak a
lehetőségét, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen emelkedjen a segélyezés helyett a
közfoglalkoztatásban résztvevők száma. Ugyanakkor a fennálló gazdasági helyzet azonban azt mutatja
a szociális segélyezés terén, hogy jelentősen növekszik a rendelkezésre állási támogatásban részesülők
száma, valamint valamennyi segélyezési formára vonatkozóan növekedéssel kell számolnunk.
A felhalmozási és felújítási kiadások a 6. és 7. számú részletező kimutatás szerint kerültek beépítésre a
2010. évi pénzügyi tervbe. Az intézményi felújítások ütemezését a nyári karbantartás előtti teljes
intézményhálózatot érintő felülvizsgálat fogja meghatározni. A felhalmozási kiadások közé pedig a
már nyertes pályázatok 2010. évben megvalósuló költségei kerültek, valamint azok a feladatok,
amelyekben már korábban képviselő – testületi döntés született.
Az Európai támogatással megvalósuló programok (14/A, 14/B számú mellékletek) jelentős mértékben
járulnak hozzá a fejlesztési célkitűzéseinek megvalósításához. Annak érdekében, hogy a saját forrás
hiánya ne legyen akadálya a beruházások megvalósításának, szükség van a szigorú gazdálkodásra és
lehetőség szerint az EU Önerő Alaphoz benyújtott támogatás igénylésére.
A tartalékok között egyes feladatokra 138.167 ezer forint összegű céltartalék képzését javasoljuk,
mely a támogatási igény pozitív elbírálása esetén lehetőséget biztosít a pályázatban foglaltak
megvalósítására.
A támogatásértékű működési kiadások között terveztünk előirányzatot biztosítani a Dél-Nyírségi
Többcélú Kistérségi Társulással, valamint a Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ
Közhasznú Társasággal kapcsolatos kiadásokra. Ez utóbbi működési kiadásaihoz 10.000 ezer, az
előzőhöz 11.906 ezer forintot biztosítunk.
A 8. számú melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és intézményei 2010. évi engedélyezett
létszámát.
A 12. sz. melléklet tartalmazza Önkormányzatunk 2010. évre tervezett előirányzatainak felhasználási
ütemtervét. A feladatok ütemezésénél figyelembe vettük a tervezett bevételeink beszedését. A január
havi kiadások tervezésénél figyelembe kellett venni a személyi juttatásokkal kapcsolatos kifizetési
kötelezettségünket. A
beszerzések ütemezésénél számoltunk a megvalósítandó feladatok
Önkormányzatunkra háruló kiadásaira.
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16. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, amelyből
összehasonlítást kaphatunk a 2009. évi jóváhagyott és a 2010. évi tervezett előirányzatok alakulásáról
főbb bevételi és kiadási jogcímenként.
Jelen költségvetési tervezet 11. számú melléklete tartalmazza a többéves kihatással járó
kötelezettséget.
13. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. Az oktatási
intézményekben fizetendő térítési díj, és tandíj összegének mérséklésére lehetőséget biztosítunk a
térítési díj, tandíjfizetési kötelezettségekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően. Gépjárműadó esetében kedvezményben, mentességben részesülnek a költségvetési
szervek, s a mozgáskorlátozott személyek. Talajterhelési kedvezmény rászorultsági alapon a fizetendő
díj maximum 20.%-a adható. Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek, eszközök hasznosításából
származó bevételből nyújtott kedvezmény jótékonysági rendezvény, helyi közösségeknek nyújtott
kedvezményes terembérletből adódik. Egyéb kedvezmények között a sportlétesítmények
fenntartásához kapcsolódó víz, villamos-energia és gázdíjak kerültek tervezésre.
A 15. számú melléklet tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján
költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait.
A kiadások között személyi jellegű kiadás nem szerepel, a központosított támogatás 571 e Ft, valamint
az Önkormányzat által nyújtott 571 e Ft támogatás teljes egészében a dologi kiadásaikat fedezi,
amelyek a következők:
- dologi kiadások
1088 e Ft,
- egyéb folyó kiadások
54 e Ft
A központosított támogatás általános támogatást, valamint feladatalapú támogatást tartalmaz, amelyre
a kisebbségi önkormányzatnak pályázatot kell benyújtani.
Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a 2010. gazdasági évre vonatkozó költségvetési
javaslatot vitassa meg és Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés
viteléről szóló rendelet tervezetét fogadja el.

Nagykálló, 2010. február 11.

Juhász Zoltán
Polgármester
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Nagykálló Város Önkormányzat
5/2010. (II.19.) Önk.
rendelete
a 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő – testülete az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2010. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya a Képviselő – testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és a
fenntartásában működő költségvetési szervekre, a cigány kisebbségi önkormányzatra terjed ki.
2.§.
1.) Az államháztartásról szóló törvény 67. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat
költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
2.) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv, nevezetesen a Polgármesteri
Hivatal külön alkot egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
3. §.
A Képviselő – testület
(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetését
4.311.166 ezer forint bevétellel
5.157.944 ezer forint kiadással és
846.778 ezer forint hiánnyal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
-

694.087 eFt-ot beruházási hitel felvételével,

-

152.691 eFt-ot működési hitel felvételével

finanszírozza.
(3) A 2010. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a
152.691 eFt folyószámlahitelt és a beruházási feladatok megvalósításához 694.087 eFt beruházási
hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket és azok kamatait az éves
költségvetéseibe betervezi és megfizeti.
(4) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3.§. (2) bekezdésében engedélyezett hitelfelvétellel
kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárást előkészítse.
A bevételeket az 1. számú mellékletben foglalt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi
bontásban állapítja meg.

A bevételek forrásösszetétele:
- Intézményi működési bevételek
- Önkormányzati sajátos működési bevételei

116.846 e Ft,
573.632 e Ft,
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- Költségvetési támogatások
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
- Támogatás értékű bevétel
- Véglegesen átvett pénzeszközök
- Támogatási célú kölcsön visszatérülése
- Hitel felvétel (hiány finanszírozására)

1.206.494 e Ft,
46.770 e Ft,
2.367.239 e Ft,
0 e Ft.
185 e Ft.
846.778 e Ft.
4. §.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetés kiadásait
az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel az alábbiakban állapítja meg:
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Egyéb folyó kiadások
- Támogatás értékű működési kiadás
- Társ.szoc. és egyéb juttatás
- Ellátottak pénzbeli juttatása
- Működési célú pénzeszköz átadás
- Működési célú kamatkiadások
- Intézményi beruházási kiadások
- Pénzügyi befektetés kiadási
- Felújítási kiadások
- Felhalmozási célú kamatkiadások
- Támogatás értékű felhalmozási kiadás
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- Tartalékok
- Kölcsönök
- Finanszírozási kiadások

906.783 e Ft,
223.818 e Ft,
813.573 e Ft,
24.032 e Ft
6.775 e Ft,
344.894 e Ft.
11.010 e Ft,
29.000 e Ft
7.500 e Ft
2.582.275 e Ft,
0 e Ft
31.429 e Ft,
2.500 e Ft,
6.196 e Ft
10.432 e Ft.
148.167 e Ft,
0 e Ft,
9.560 e Ft.
5. §.

(1) Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiemelt kiadási előirányzatokat mérlegszerűen,
egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve nyitó és záró
pénzkészlettel együttesen, egyensúlyban a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Ugyanezen
melléklet tartalmazza a költségvetési évet követő két év 2011-2012 prognosztizált bevételi és
kiadási előirányzatait. (gördülő tervezés)
(3) A 2010. évre vonatkozó nyitó engedélyezett létszámot (álláshelyet), az engedélyezett álláshelyet,
illetve az engedélyezett létszámkeret irányszámait önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervenkénti bontásban a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak
alakulását 14. számú melléklet valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és
kiadásait 14/A és 14/B számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §.
(1) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
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(2) A céltartalékok között tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő – testület dönt.
(3) A Képviselő – testület dönt a költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás biztonságát szolgáló
általános tartalék felhasználásáról.
(4) Intézményi igényeknél csak a jogszabályi előírások kötelező jellegéből adódó feladatokra biztosít
fedezetet a Képviselő – testület.
7. §.
(1) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, a tervezett
összes előirányzatot meghaladó többletbevételből (saját bevétel, átvett pénzeszköz) felemelheti, de
az a tárgyévben és a következő években támogatási igénnyel nem járhat.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat
túllépését részletes indoklással igazoló jelentés formájában kell a Képviselő –testület elé
terjeszteni, amely a körülmények figyelembe vételével fegyelmi felelősséget von maga után.
(3) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a
képviselő – testület engedélyével kerülhet sor.
(4) Az intézmények a nem célhoz kötött többletbevétel összegével kérhetik módosítani
költségvetésüket, de csak akkor, ha az eredeti pénzügyi tervben betervezett bevételeket már
teljesítették.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmény vezető előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkezik.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal – féléves, I-III. n. éves tájékoztató
valamint az éves beszámoló elkészítését megelőzően köteles bejelenteni.
(6) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben
csak a Képviselő –testület módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható
összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett
bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető
(7) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának
megváltoztatását csak a Képviselő –testület által meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatainak
ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján
kezdeményezheti.
(8) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére
csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény
biztonságos működésének szem előtt tartásával – a pót-előirányzati kérelem jóváhagyását
követően - vállalhat kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között – az energia és
élelmezési előirányzat valamint a kötött felhasználású előirányzatok kivételével – hajthat végre
átcsoportosításokat.
(9) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását csak a
meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan gazdálkodó
költségvetési szervhez benyújtott írásbeli kérelme alapján kezdeményezheti a Képviselő – testület
felé.
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(10)
Az intézményi költségvetés terhére új beruházást az illetékes szakmai bizottság javaslata
alapján csak a Képviselő – testület engedélyezhet.
(11)
Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az
indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.
(12)
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá tartozó részben önálló intézmények
pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 12. számú
mellékletét képező pénzellátási terv alapján. A fejlesztési célú kiadások csak a felhalmozási és
tőkejellegű, valamint a támogatás értékű bevételek függvényében teljesíthetők.
(13)
Egyesületek, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati intézmények részére önkormányzati
támogatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 3/2007. (I.
29.) Önk. számú rendeletben foglaltaknak megfelelően célirányosan és utólagos elszámolási
kötelezettség mellett adható, melyre vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni.
8. §.
(1) A költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott létszámkereten belül kötelesek gazdálkodni.
(2) Üres álláshelyre csak az adott munkakör betöltésére jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező
személy nevezhető fel.
9. §.
(1) A 2010. évre számított, közvetett támogatásokat a 13.számú melléklet alapján fogadja el.
10. §.
(1) A Képviselő – testület, a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és a módosított
217/1998. Kormányrendelet 153 § - a szerint önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá
tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, mértéke a
költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot és e
tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő – testület
döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyileg szokásos módon, teszi közzé.
11. §.
(1) Az intézmények közalkalmazottai részére étkezési hozzájárulást nem biztosít.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt, a II.
besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti alapilletmény a 2010. évben 38.650 forint.
12. §.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 15. számú melléklet szerint fogadja el.
13. §.
Az intézmények közötti feladat-változást, vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.
14. §.
(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben a
mindenkori jogszabályoknak megfelelően kialakítani számviteli rendjét, amelyet a számviteli
politikájában és számlarendjében rögzíteni.
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(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve
a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.

15. §.
(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében a Dél –
Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, valamint a Gyarmat – TAX Kft között létrejött
feladat-ellátási megállapodás alapján a Kft végzi (a 2010. gazdasági évre vonatkozó munkatervében
foglaltak szerint) a társulás tagönkormányzatai, azok intézményei belső ellenőrzését. Az ellenőrzés
tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő –
testületet tájékoztatni.
16. §.
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell
alkalmazni.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi önkormányzati
gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 39/2009. ( XII.23.) Önk. rendelete hatályon kívül
helyezésre kerül.
(3) A rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról valamint kihirdetéséről a Képviselő-testület és
hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2006. ( X.12.) Önk. 52. §. (1) bekezdése
szerint a jegyző gondoskodik

Juhász Zoltán .
polgármester

dr. Török László
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Nagykálló, 2010. február 19.
dr. Török László
jegyző
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