Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
____/2009. (II.16.) ÖR. sz.
rendelete
Körösladány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről.
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed: a Képviselő-testület és annak bizottságaira, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és részben önálló intézményeire, az Önkormányzat
önálló intézményeire.
2.§.
Az államháztartási törvény 67.§. /3./ bekezdés alapján a Képviselő-testület a címrendet az
alábbiakban állapítja meg:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
Cím
1./
2./
3./
4./

Megnevezés
Polgármesteri Hivatal
Általános Iskola
Egyesített Szociális Intézmény
Napköziotthonos Óvoda

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
5./
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
6./
Víziközmű Intézmény
7./
Dr.Asztalos Miklós
Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény
3.§.
A Képviselő-testület a 2009.évi költségvetése bevételeit az I.sz. mellékletben foglalt részletezés
szerint 1.446.488 E/Ft-ban, kiadásait a II.sz. mellékletben foglalt részletezés szerint 1.446.488 E/
Ft-ban jóváhagyja.
4.§.
A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a III.sz.melléklet,
a Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei bevételeit és kiadásait a IV. és V. sz.
melléklet szerint, bontásában a Polgármesteri Hivatala szakfeladatainak kiadásait és bevételeit az
VI., részben önálló intézményeinek kiadásait és bevételeit a VII., és VIII. melléklet szerint hagyja
jóvá.
5.§.
A Képviselő-testület az önálló intézmények bevételeit és kiadásait a IX., X. és XI. sz. mellékletek
szerint hagyja jóvá.

6.§.
/1/

A Képviselő-testület a 2009.évi felújítási és felhalmozási célú kiadásait a XII. sz.
mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá 402.055 E/Ft értékben, az alábbiak szerint:
Útépítés pály.saját erő

9000

Belvizrendezés pályázati saját erő

7182

Iskola akadálymentesítés folyamatos beruh.2009-ból

8064

Szennyvízelv.r.II.ütem tervek/projektelőkészítés p.s.e.
Tervek készítése későbbi pályázatokhoz
UMVP pályázati saját erő

55787
3000
14400

Parókia épület felújítása

8000

Műv.Ház felújítása DAOP pályázati saját erő

6127

Infomatikai fejlesztés

2000

Új óvoda építése 2009-es ütem

70607

Közösségi közl.pály./buszmegálló ép./p.s.e.
Iskola épület felújítása 2009-es ütem

8040
168434

Ravatalozó építése p.s.e.

1000

Hulladéklerakó rek./térségi/p.s.e.

600

Erzsébet szobor állítása

500

Hivatal felújítása/ÁROP p.s.e.

1050

Járdahálózat és kerékpárút felújítása

18190

Városi örökség védelme/központ rek. P.s.e.
ÖNO épület felújítása pályázati saját erő

6966
300

Autóbusz felújítás pályázati saját erő

1000

Szinpadtechnika pály.saját erő

800

ESZI hálóhely bővítés,terv,önerő

6008

Ingatlan,telek,földterület vásárlása

5000

7.§.
/1/
/2/
/3/

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat segélyezéseit és
egyéb támogatásait a XIII.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg
kedvezményezettjei szerinti részletezettséggel a XIV.sz.melléklet szerint hagyja jóvá
A meghatározott kiadási elöirányzatból 2009-ban helyi intézkedésre 5.000.000,- Ft
céltartalék képződött, melyet a XV.sz.melléklet mutat be.
8.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009 és 2011 évekre a gördülő tervezés keretében
előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatait a XVI.sz. mellékletben részletezettek szerint
tudomásul veszi, ebből a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a XVII.sz. melléklet
szerint határozza meg.
9.§.
A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2009.január 1. napjától 38.650,- Ft-ban
állapítja meg.
10.§.
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel
mérlegszerűen a XVIII. sz. melléklet adja meg.

11.§.
/1/
/2/
/3/

/4/
/5/
/6/

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 349 főben állapítja meg.
Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a XIX.sz.
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
Körösladány Város Képviselő-testülete a feladatok változásából adódó átszervezés és a
költségvetési támogatás csökkentése következtében közalkalmazotti létszám csökkentését
határozza el.
Körösladány Város Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvodában az engedélyezett
létszámkeretet 1 fővel csökkenti.
A felmentéseket követően az engedélyezett létszámkeret a Napköziotthonos Óvodában
31 főről 30 főre változik.
A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - munkaviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az önkormányzat
költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség
12.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben
megváltoztathatóak.
13.§.
/1/
/2/

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester köteles tájékoztatni negyedévenként a Képviselő-testületet. A Képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt a
költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
14.§.

/1/
/2/
/3/

A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. Tv. 73.§. /2/ bekezdésének figyelembe
vételével a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott előirányzatai között az átcsoportosítás jogát
átruházza a polgármesterre.
Az intézmények finanszírozása a kiskincstári rendszer keretein belül, nettó módon, 1/13
ütemezés szerint történik. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet.
Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a XX. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
15.§.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009.január 1 napjától
kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Körösladány, 2009.február 16.

Dr. Pelcsinszki Boleszláv
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

Záradék
A rendelet kihirdetve!
Körösladány, 2009. február 16.
Ilyés Lajos
jegyző

