
E L İ T E R J E S Z T É S  
az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására 

 
Készült:  Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 28-i ülésére 
Elıterjesztı: Dr. Serfızıné dr. Fábián Erzsébet polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Szécsény Város Önkormányzata által a 2/2010.(I.27.) rendelettel elfogadott 2010. évi 
költségvetési rendelet 3. §-ában jelzett kiadások összege 1.940.099 E Ft és a bevételek összege 
1.798.063 E Ft-ra változik, kiemelt elıirányzatonként, a hitellel fedezett hiány 142.036 E Ft. 
 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
Bevételi elıirányzat növekedés történt tagi kölcsön visszafizetése címén 600 E Ft értékben, 
melyet a Szécsényi Városfejlesztı Kft. utalt az önkormányzat számlájára. Mőködési célú 
támogatásértékő bevétel kiutalása történt iskolatej vásárlására 1.814 E Ft összegben 
 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására 397 E Ft lehívása történt meg. Könyvtári 
érdekeltségnövelı támogatásra 592 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára. A bevételek 
felhasználása megtörtént. 
Bevételi elıirányzat csökkenés keletkezett iparőzési adóerıképesség lemondása miatt 15.302 E 
Ft értékben. 
 
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
A Kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatást kapott 191 E Ft értékben, melyet dologi 
kiadásra használt fel. 
 
Könyvtári szolgáltatások 
TIOP pályázati bevétel érkezett a könyvtár szakfeladatára 2.991 E Ft értékben, melyet a pályázati 
kiírásnak megfelelıen felhasznált. 
 
Finanszírozási mőveletek 
Bevételi elıirányzat növekedés történt rövidlejáratú mőködési célú hitelfelvétel címén 35.161 E 
Ft értékben. Törlesztése ebben az évben megtörténik. Fejlesztési célú hitel felvétel történt a 
Történelmi városmag II. számláinak rendezéséhez értéke 15.097 E Ft. 
 
Lakó-és nem lakó épület építése 
Felújítási célú támogatásértékő bevétel érkezett a Történelmi városközpont II. felújítására 
153.040 E Ft összeggel. Felhasználása megtörtént. 
 
A II. Rákóczi F. Bölcsıde, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium mőködési célú támogatásértékő 
bevétele 1.434 E Ft-tal növekedett, ellátottak juttatásai ugyanezen összeggel növekedtek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet 
elfogadására. 
 
Szécsény, 2010. szeptember 22. 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet 

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné 
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 



R E N D E L E T T E R V E Z E T 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
/2010.(…..) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
2/2010.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Szécsény 
Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(I.27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  

 
1. § 

(1) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„3. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetés  

a) bevételi fıösszegét  1.798.063 E Ft  
b) kiadási fıösszegét     1.940.099 E Ft  

 c) hitellel fedezett hiányát       142.036 E Ft  
állapítja meg.  

 
A kiadási elıirányzaton belül: 

- a mőködési célú kiadást   1.217.579 E Ft 
• a személyi juttatásokat 561.846 E Ft 
• a munkaadókat terhelı járulékokat 139.954 E Ft 
• a dologi kiadásokat 371.679 E Ft 
• a mőködésre átadott pénzeszközöket 77.532 E Ft 
• az ellátottak juttatásait 66.568 E Ft 

- a felhalmozási kiadásokat 722.520 E Ft 
- ebbıl a fejlesztési tartalék 34.651 E Ft 

összegben állapítja meg.” 
 
(2) A költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„3. § (3) A képviselı-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését  
 948 E Ft bevétellel 
 948 E Ft kiadással 
a kiadási elıirányzaton belül: 

- a mőködési célú kiadást   948 E Ft 
• a személyi juttatásokat 0 E Ft 
• a munkaadókat terhelı járulékokat 0 E Ft 
• a dologi kiadásokat 948 E Ft 

határozza meg.” 
 
 

2. § 
A költségvetési rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 



 2 
„8. §(1) A képviselı-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak 

szerint állapítja meg:  
   2010. évi nyitó létszám:    220 fı 
   2010. évi átlagos statisztikai létszám: 212 fı 
   2010. évi záró létszám   211 fı 
 
(2)  A képviselı-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak éves létszám elıirányzatát 

111 fıben, az átlagos statisztikai létszámot 82 fıben fogadta el a közfoglalkoztatási 
tervben.” 

3. § 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(I.27.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
Szécsény, 2010. szeptember 22. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet 

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet 

polgármester 
 
 
 


