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Monostorpályi Község Önkormányzatának 
2009. évi költségvetéséről 

 
 
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 
CII. törvényben foglaltaknak megfelelően- figyelembe véve az önkormányzat 2009. évi 
költségvetési  koncepcióját meghatározó, 70/2008. (XI.27.) sz. KT. határozatát - 
Monostorpályi Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű 
ellátásához a következő rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: 

 
 

1. §. 
 

A költségvetés főbb adatai 
 
(1) Az önkormányzat a 2009. évi költségvetés tárgyévi bevételi főösszegét 273.793 
     ezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint, melyből  hitel  35.840 eFt. 
 
(2) Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetés tárgyévi kiadási főösszegét 273.793 
     ezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint. 

 
 

2. §. 
 
Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak főbb adatai 
 
 
(1) Az 1. §. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímeit e rendelet 1. sz.  
     melléklete alapján a következők szerint határozza meg: 
 
(2) l.   Az intézményi működési bevétel                     24.278 eFt 
      2. Sajátos bevétel 
     Helyi adók 
            - Kommunális adó                    6.500  eFt 
     - Iparüzési adó          7.000  eFt 
 
     3. Átengedett központi adók 
     -  SZJA visszaadott 8 %        10.774  eFt 
          - SZJA kiegészités                65.751  eFt 
     - Gépjármű adó            8.500  eFt 
     4. Normatív kötött felhaszn.                  0   eFt 
 5. Normativ hozzájárulás                           
         - lakossággsz. alapján          7.160  eFt 
         - feladat mut. alapján                   43.091  eFt 



 6. Kiegészítő tám.egyes. szoc.feladath.                                            41.609  eFt. 
 7. Pénzmaradvány   
     - Felhalmozási célra                  11.500  eFt 
     - Müködési célra                     10.872  eFt 
 8. Működési célu pénzeszköz átvétel                      888  eFt 
     9. Önkorm. Sajátos tőke jellegű bevétele                               30  eFt 
    10. Hitel                                   35.840  eFt 
_________________________________________________________________________ 
Bevételek mindösszesen:                  273.793  eFt 
 
 

3. §. 
 
 
(1) Az önkormányzat az 1.§. (2) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatokon belül 

elkülönítetten és összesítve az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg: 
 

 
1. Személyi jellegű juttatás                               64.867  eFt 
2. Munkaadót terhelő járulékok                 22.042  eFt 
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás                            21.482  eFt 
4. Átadott pénzeszközök         
     - felhalm. célra         -- 
     - működési célra                   64.910  eFt 
5. Társ. Polit. jutt.                   38.969  eFt  
6. Dologi kiadások                   61.823  eFt 
7. Felhalm. Cél. Tartalék,  Saját forrás                                                              0      eFt 
 
 
 Kiadások Mindösszesen:              273.793  eFt 
 
 
 
(2) Az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala dolgozói 

létszámát e rendelet 3. melléklete szerint 2009.  évre együttesen 36 főben állapítja meg 
szakfeladatonkénti részletezésben. 

 
 

4. §. 
 
Kiemelt sajátosságok 
 
(1) Az Önkormányzat a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. 
     törvény 43.§. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az  
     illetményalapot   38.650-  Ft-ban állapítja meg. 
 
(2) A költségvetési hiány fedezetére hitelt kell igénybe venni. 
 
 



(3) Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy hiány esetén a hiány 
finanszírozására hitelt vegyen fel. Az egyszeri a gazdálkodás átmeneti zavarának elhárítását 
szolgáló hitel (bérhitel)  nagysága nem haladhatja meg a 6 millió forintot. 

 
 

5. §. 
 
 
(1) A  2009/2010/2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a 

6. sz. melléklet tartalmazza. 
 

6. §. 
 
 
(1) Az Önkormányzat kiemelt címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásokat a  
     3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(2) A bevételek címenkénti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
  

 
7. §. 

 
 
(1) A felhalmozási kiadásokat, felújítási célokat feladatonkénti bontásban az 5. sz. melléklet 

tartalmazza. 
 

 
8. §. 

 
 
(1) Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2009. évi 

költségvetési előirányzatait feladatonkénti bontásban az 4. sz. melléklet tartalmazza. A kiadás 
főösszege 134.537  eFt / 11 fő  

 
 (2)    Általános tartalékot a plusz bevétel terhére képez az önkormányzat.” 
 
 (3)  A Rendelet 8. sz. melléklettel egészül ki, mely tartalmazza  a közvetett       
           támogatásokat. 
 
 (4)   A Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza a Címrendet. 
 
 

9. §. 
 

A 2008. évi pénzmaradvány felhasználása: 
            
- Felhalmozási  célra:                                   11.500   eFt 
- Működési célra:          10.872   eFt  
                      
  Összesen:                                                              22.372   eFt            



 
10. §. 

  
 
(1) Könyvvizsgálói véleményeztetésre az Önkormányzat nincs kötelezve, mivel hitellel  
     nem rendelkezik.  (Ötv. 92/A.§.) 
 
(2) Az intézményi költségvetések esetében az intézményvezetőkkel a 2009. évi   
költségvetési rendelet és előterjesztés   egyeztetésre került. 
 
(3) Monostorpályi Község Önkormányzat 2009. évi finanszírozási tervét a 7.sz. melléklet  
     tartalmazza. 
 
(4)  Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Pénzügyi Bizottság    
     javaslata alapján a polgármester köteles gondoskodni. 
 
 

11. §. 
 
 

(1) Monostorpályi Község Önkormányzata működési forráshiányából eredően igényli az 
önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzati támogatást. 

 
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. január  01-től kell 

alkalmazni. 
       

Monostorpályi, 2009. február 16. 
 
 
 VÁGÓ ANDRÁS SK. DR. BERÉNYI ATTILA SK. 
 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 1/2009. (XII.20.) rendelete 2009. február 20-án 
kihirdetésre került. 
  
Monostorpályi, 2009. február 20. 
 
 
 DR. BERÉNYI ATTILA SK. 
 jegyző 
 


