Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2005.(II.15.) rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetésérıl
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására
kiadott rendeletek alapján Szécsény Város Önkormányzat (továbbiakban:
Önkormányzat) 2005. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
1. §
A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri
Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire, szakfeladataira valamint a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.
II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek fıösszege,
a hiány finanszírozásának módja.
2. §
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2005. évi költségvetés kiadási fıösszegét
1.968.052 E Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg elıirányzat-csoportok és
kiemelt elıirányzatok szerinti megosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. §
(1) A 2. §-ban jóváhagyott kiadások fedezetéül szolgáló pénzforgalmi bevételek
fıösszegét 1.684.210 E Ft-ban állapítja meg a képviselı-testület.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi összegeket az 1. számú és a 2. számú
melléklet tartalmazza.
4. §
A 2. §-ban jóváhagyott kiadások és a 3. §-ban megállapított bevételek különbözeteként
az Önkormányzat 2005. évi hiányát a Képviselı-testület 283.842 E Ft-ban állapítja
meg.
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5. §
(1) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. §-ban foglalt hiány
finanszírozására tegye meg a szükséges intézkedéseket.
1. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására
vonatkozó pályázatot be kell nyújtani.
2. Belügyminiszteri külön keretre pályázatot be kell nyújtani.
3. Fejlesztési kiadásokhoz a szükséges fejlesztési források beszedése érdekében
intézkedést kell tenni.
4. Intézkedni kell arra vonatkozóan, hogy a 2005/2006. évi órakeret, óraszám,
óvodai csoport szám meghatározása a közoktatási törvényben elıírtak szerint
kerüljön elıterjesztésre. Bejáró gyermeket csak a csoport átlaglétszámáig vehetı
fel, bejáró gyermek miatti létszámnövekedésbıl eredıen új csoport nem indítható.
Óvodai csoportnál vizsgálni kell az óvodai csoport összevonás és a bölcsıdei
csoport bıvítésének lehetıségét, mivel a bölcsıdei normatíva 27 %-al növekedett.
5. Az iskolai nevelésnél osztályok számának meghatározásakor dönteni kell
esetleges osztályösszevonásról, és el kell érni, hogy az osztálylétszám közelítse
meg a törvény által engedélyezett maximum létszámot. Bejáró tanuló csak az
osztály átlaglétszámáig vehetı fel, bejáró tanulói létszámnövekedés miatt új osztály
nem indítható.
6. Valamennyi önkormányzati intézménynél vizsgálni kell az elırehozott
nyugdíjazás lehetıségét, ha az létszámleépítéssel jár.
7. A helyi adó hátralékosokkal szemben továbbra is élni kell az azonnali incasso
kibocsátásával. Folytatni kell az iparőzési adóellenırzéseket az adófelderítés és a
helyi adóbevétel növelése érdekében.
8. A lakbér és vízdíj hátralékosokkal szemben a bírósági végrehajtási eljárást kell
indítani, illetve, érvényesítni kell kilakoltatásokról szóló bírósági ítéletet, a
felszabaduló önkormányzati lakásokat értékesíteni kell.
9. Az Erzsébet téri orvosi rendelıt és a rimóci úti telepet értékesíteni kell, a
hirdetést folyamatosan kell végrehajtani.
10. Meg kell vizsgálni az Idısek Ápolóotthona teljes privatizálásának lehetıségét.
11. A közvilágítás és az önkormányzat intézményeinél energiatakarékossági
pályázat lehetıségének figyelése, energia fogyasztás felmérése.
12. Tourinform iroda beintegrálása a mővelıdési központ és könyvtár
intézményhez.
13. Önkormányzat és intézményeinél a pályázati lehetıségek minél szélesebb körő
kihasználása, beleértve a kötelezı felszerelési jegyzék teljesítését is.
14. Biztosítsa a kistérségi fejlesztési programok, többcélú kistérségi társulás
mőködésére pályázat kidolgozását a Szécsényi Kistérség Fejlesztéséért
Közalapítvány bevonásával.
15. A gimnázium és szakképzı iskolánál a szakképzési hozzájárulás mértékének
növelése érdekében újabb vállalkozások megkeresése.
16. A költségvetésben megtervezett, de nem kötelezı feladatok finanszírozását
vizsgálja felül, indokolt esetben azokat átmenetileg (a likviditási problémák
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megszőnéséig mezııri szolgálat, közterület-felügyelet) csak minimális szinten
biztosítsa.
17. Az új OEP finanszírozás életbelépésével kapcsolatban a védınıi szolgálatnál a
feladat ellátás racionalizálásának, valamint az egészségügyi szakellátások bıvítési
lehetıségének vizsgálatát végre kell hajtani
18. Az önkormányzat intézményeinél energiatakarékos világításkorszerősítésre,
valamint a nyílászárók cseréjére pályázat figyelése, lehetıség szerint pályázat
benyújtása, valamint eszközfejlesztésre, minimum feltételek biztosítása érdekében
pályázati felhívások folyamatos figyelése. Elıírás, hogy az önkormányzat és
intézményei olyan pályázatokon vegyenek részt, ahol a saját erı a 30 %-ot ne
haladja meg.
19. Az önkormányzat 2005. évben esedékes visszafizetési kötelezettségő hiteleinek
átütemezési kérelmét be kell nyújtani a számlavezetı pénzintézethez.
20. Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a gyermekétkeztetés és a szemétszállítás
szolgáltatási szerzıdés megkötése érdekében.
III. fejezet
Az önkormányzati költségvetés egyes elıirányzatainak megállapításával,
teljesítésével és felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
6. §
(1) Az Önkormányzat hiányára tekintettel általános tartalékot nem tud megállapítani.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı 20.587 E Ft céltartalék az
alábbi kötelezettségeket tartalmazza:
- Államháztartási tartalék (SZJA
9.237 E Ft
- Pályázatok önrésze
8.350 E Ft
- AGRO-HELP KHT
3.000 E Ft
7. §
(1) A Polgármesteri Hivatal 2005-re megállapított reprezentációra fordítható kiadási
elıirányzata 1.000 E Ft.
(2) A szőkös pénzügyi lehetıségek miatt az intézmény vezetıje, a megállapított
béralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselı-testület 2005. évi
költségvetésében
meghatározott
bérelıirányzat
nagyságáig
vállalhat
kötelezettséget.
(3) A Képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényre -tekintettel a
2005. évi költségvetésrıl szóló, 2004. évi CXXXV. törvényben rögzítettekkel
azonos mértékben- az illetményalap összegét 35.000 Ft-ban állapítja meg.
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(4) A személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakkal egyezıen, a Képviselıtestület az étkezési hozzájárulás összegét 4.000 Ft-ban, a természetbeni étkezés
összegét 8.000 Ft-ban határozza meg.
(5) A személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakkal egyezıen, a Képviselıtestület a bankszámlára utalás többletköltség megtérítés összegét -a 2005.
decemberében a fıállású munkaviszonyban állókra- 2000 Ft-ban állapítja meg.
(6) Költségvetési törvényben elıírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az
intézmény vezetıje felelıs.
Az éves költségvetési beszámolóban történı elszámolásnál, illetve annak
ellenırzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.
(7) A (6) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatíva
elszámolására is vonatkozik.
(8) A bizottságok a jóváhagyott költségvetésben rájuk vonatkozó elıirányzatokat nem
léphetik túl, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozott feltételekkel
nyújthatnak támogatás, dönthetnek méltányossági jogkörükben a segélyezési és
támogatási ügyekben.
8. §
(1) Az önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzati képviselık, valamint a
külsı bizottsági tagok által lemondott tiszteletdíjuk erejéig létrehozott „Képviselıi
keretet” az éves költségvetésben elkülönítetten kezeli.
(2) A „Képviselıi keret” felosztásáról és felhasználásáról a képviselı-testület dönt a
tiszteletdíjáról lemondott képviselı, illetve bizottsági kültag javaslata alapján.
9. §
(1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell
teljesíteni:
a. Adósságszolgálat teljesítése
b. Az Önkormányzat kötelezı feladatait ellátó intézmények mőködıképességének fenntartása
c. Mőködıképességet veszélyeztetı vis maior helyzet elhárítása.
(2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz
szükséges forrás biztosításával.
(3) A nem tervezett, többletbevételek -a forráshiány nagyságáig- a forráshiány
összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.
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IV. fejezet
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10. §
(1) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és
kiadások teljesítésére.
(2) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Áht. szabályai szerint
támogatási szerzıdést kössön a sport és civil szervezetek elszámolási
kötelezettséggel történı támogatásának kifizetésére. A képviselı-testület a sport
célú szervezetek támogatását 2.000 E Ft-ban, míg a civil szervezetek támogatását
1.000 E Ft-ban állapítja meg.
11. §
(1) Az önálló költségvetési intézmény gondoskodik a részben önálló költségvetési
intézménye pénzellátásáról.
(2) A képviselı-testület a munkabérfizetés napját a hónap 3. napjában határozza meg.
12. §
Az Önkormányzat megállapítja, hogy kötelezı önkormányzati feladatainak ellátására
önhibáján kívül képtelen.
13. §
Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:
1. számú melléklet: Az Önkormányzat Pénzalapjának mérlege, gördülı tervezés
2. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételi elıirányzata
2/a.számú melléklet: Szécsény Város önkormányzat 2005. évi állami támogatása
3. számú melléklet: Szakfeladatok pénzforgalmai és létszámadatai
3/a számú melléklet: Részben önálló költségvetési szervek támogatása
3/b számú melléklet: Éves létszámkeret
3/c. számú melléklet: Szécsény történelmi városmag rehabilitációjának költségvetése
4. számú melléklet: Fejlesztési mérleg
5. számú melléklet: Hitelállomány
6. számú melléklet: Kötelezettségvállalások
7. számú melléklet: Igazgatási tevékenység kiadásai
8. számú melléklet: Szociális-keret felhasználása
9. számú melléklet: Kisebbségi Önkormányzat mérlege
10. számú melléklet: Havi pénzforgalmi terv
11. számú melléklet: Céltartalék
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V. fejezet
14. §
(1) A Képviselı-testület a többször módosított Államháztartási törvény 71. § (3)
bekezdés alapján az elkövetkezı két év várható elıirányzatait az alábbiak szerint
állapítja meg.
(2) 2006. évi kiadások elıirányzata 1.272.300 E Ft. Bevételi fıösszege 929.900 E Ft.
Várható forráshiány 342.400 E Ft.
(3) 2007. évi kiadások várható elıirányzata 1.292.300 E Ft. Bevételi fıösszege
953.300 E Ft. Prognosztizált forráshiány 339.000 E Ft.

VI. fejezet
Záró rendelkezések
15. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2005. évre vonatkozóan
kell alkalmazni.
Szécsény, 2005. február 14.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
A rendelet kihirdetve:
Szécsény, 2005. február 15.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Dr. Serfızıné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

