Galgahévíz Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2010. (II. 10.)
rendelete
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
1.§

Galgahévíz Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi bevétele
az 1.sz. mellékletekben részletezett forrásonként 267.701 e Ft.

2.§

(1) Az Önkormányzat 2010. évi kiadása 267.701 e Ft 2.sz. mellékletekben részletezettek
szerint, mely magában foglalja a 2/a.sz. melléklet szerinti 10.421 e Ft összegű szociális
juttatási összeget is. A címrendet a 4.sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) kiadása
54.702 e Ft a második bekezdésben írt összkiadáson belül (3.sz. melléklet)
(3) Az Önkormányzat a támogatás összegét 3.800 e Ft-ban hagyja jóvá (2/b. sz.
melléklet)

3.§

Az Önkormányzat három éves bevételét és kiadási kihatását a 5/a.sz. és a 5/b.sz.
melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az Önkormányzat a 2010. évi személyi állománya az 6.sz. melléklet szerinti
részletezésben 56 fő mely nem tartalmazza a külön elfogadott közfoglalkoztatási tervben
szereplő létszámot.
(2) A személyi juttatás a 6.sz. mellékletben részletezettek szerint 113.503 e Ft míg a
személyi juttatást terhelő kiadás 33.200 e Ft.

5.§

(1) A Képviselő-testület a középiskolát végzett köztisztviselői illetménykiegészítését
2010. évben 10 %-ban határozza meg.
(2) A fő foglalkozású dolgozók részére nettó 5.000.- Ft értékben az Önkormányzat
meleg étkezési utalványt biztosít azzal, hogy az óvodában étkező dolgozóink részére
ugyanilyen összegben melegétkezést biztosít az óvoda konyhája. A köztisztviselők
részére kérelmüknek megfelelően a törvényben biztosított minimum összegig bruttó
193.250.- Ft-ig illeti meg caffetéria juttatás.

6.§

Az Önkormányzat felújítást, fejlesztési kiadást 2010. évben 38.701 e Ft-ban tervez.
(Út felújítás, villanykorszerűsítés, szelektív első fordulós pályázat, Kistérségi pályázat
szociális szolg. épület, fogászati szék)

7.§

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását a 7.sz.
melléklet, míg a likviditási tervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§

(1) A Képviselő-testület a bérleti díjakat infláció mértékével növelni rendeli, azzal, hogy
az emelés kapcsán az érvényes szerződés szerint kell eljárni.
(2) A Képviselő-testület a temető használatáért fizetendő díjakat jelen rendelet 9.sz.
mellékletében írtak szerint határozza meg.

9.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2010. évi
bevételeket beszedje és a kiadásokat teljesítse azzal, hogy a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatait is a Polgármesteri
Hivatal látja el.

10.§ Jelen rendelet 2010. január 1-jétől hatályos.
Galgahévíz, 2010. február 1.

Dr. Basa Antal
polgármester

Dr. Král László
h. jegyző

Kihirdetve: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztve 2010. február 10.

Dr. Král László
h. jegyző
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