
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2006. (II.15.) rendelete  

Tura város 2006. évi költségvetéséről és a gazdálkodással 
összefüggő egyes feladatokról 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. 
§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Tura Város 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya  
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az 
önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.  
 

A költségvetés címrendje 
 

2. § 
 

(1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati 
költségvetési szervenként határozza meg előirányzatait, személyi juttatás, munkaadókat terhelő
járulékok, dologi kiadás, , ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatások, felhalmozások bontásban, 
valamint a létszámkereteket. 

 
A költségvetés 2006. évi kiadásainak  és  

bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 
 

3. § 
 

(1) A Képviselő-testület Tura város 2006. évi költségvetését 
 1.000.124 E Ft bevétellel 
 1.000.124 E Ft kiadással  állapítja meg. 
 
(2)  A Képviselő-testület a működési forráshiány biztosítása érdekében 51.693.eft hitel felvételét 
határozza meg, melynek konkrét feltételeiről a Képviselő-testület később dönt. 
 
(3) Tura Város Képviselő testülete az Önkormányzat 2006. évi bevételeit jelen rendelet 1. Sz. 
melléklete szerint 1.000.124.eft-ban állapítja meg. 
 
(4) Tura Város Képviselő testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő

költségvetési szerveinek  2006. évi bevételeit és  kiadásait a 2. Sz. melléklet 
szerint állapítja meg. A kiadási előirányzatok főösszegét 1.000.124.eft-ban állapítja meg. Ezen 
belül 

 
- személyi jellegű kiadásokat            527.872. e.ft-ban 
- munkaadókat terhelő járulékokat   167.830. e.ft-ban 
- dologi kiadásokat                            237.619. e.ft-ban 
- ellátottak pénzbeli juttatásait            21.200.e. ft-ban 
- működési hitelt                                  51.693.e. ft-ban 
-felhalmozási célú bevétel                   40.000.e.ft-ban 
- felhalmozási célú kiadás                   10.646.e.ft-ban 



- működési célú bevétel                     960.124.e-ft-ban 
- működési célú kiadás                       989.478.e.ft-ban 
-államháztartási tartalék               3.422.eft-ban 
 

(5) A Képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2006. évi kiadásait a 3. Sz. melléklet szerint 
állapítja meg. 
(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a összesen 236 főben állapítja meg ezen belül 

- Polgármesteri hivatal                              
- Okmányiroda                                           
- I. fokú építéshatóság                               
- Városi gyámhivatal  létszámát összesen  38 fő
-Vücs ,piac vásár, parkfenntartás           8 fő
- Általános Iskola                                      80 fő
ebből pedagógus                                        56 fő

konyhai dolgozó                                   8 fő
technikai dolgozó                   16 fő

- Szociális Otthon                                      37 fő
- I. sz. Óvoda                                             23 fő
- II. sz. Óvoda                                            31 fő
- Művelődési Ház                                          3 fő
- Könyvtár                                                     2 fő
- Gyermekjóléti szolgálat                              6 fő
- Egészségügy terület                                   8 fő

(7) A képviselő testület a 2006. évi fejlesztési célú kiadásokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja 
meg. 
 
(8) A képviselő testület a 2006. évi költségvetés mérlegét az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

4. § 
 

(1) A bevételi előirányzatok között szereplő felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokból 
 

- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés az intézmények részére    959.eft 
 - Szociális továbbképzés támogatása                                                    169 .eft 
 összesen: 1.128 .eft 
 

5. § 
 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a költségvetési év 
áthúzódó hatásait a 7. sz. tábla szerint veszi tudomásul, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait 
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerint az 8. sz. tábla 
tartalmazza. 
 
(3) Az önkormányzat  több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 
6. sz. tábla tartalmazza.   
 
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi 
bontásban a 9. számú tábla szerint hagyja jóvá. Felhatalmazza a polgármestert hogy az ütemtervtől
szükség szerint térjen el azzal, hogy az éves előirányzatot nem lépheti túl. 
 



Tura Önkormányzata 2006. évi költségvetése végrehajtásának  
szabályai 

 
6. § 

 (1) Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeleteknek megfelelően  a következőket rendeli el: 
 a)  Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap 

százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:  
 - intézményenként egy fő magasabb vezető közalkalmazott részére a bérpótlék  

mértéke 2006. január 1-től: 
 - Hevesy György Általános Iskola igazgatója                        300% 
 - Őszirózsa Idősek Otthona igazgatója                                   250%  
 - Könyvtár igazgatója                                                             225 % 
 -Művelődési ház  igazgatója                                                   225% 
 - I.sz.Óvoda vezetője                                                              300 % 
 -II.sz.Óvoda  vezetője                                                             300% 
 

b) A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában  az 
alábbiak szerint állapítja meg 2006. január 1-től: 

- Hevesy György Általános Iskola felső tagozatos helyettese 1 fő 200%
- Hevesy György Általános Iskola alsó tagozatos helyettese 1 fő 190%

- Hevesy György Általános Iskola gazdasági vezetője 1 fő 180%
- Őszirózsa Idősek Otthona gazdasági vezetője 1 fő 150%
- Őszirózsa Idősek Otthona főápolónője 1 fő 100% 

 
c) Minőségi munkavégzés elismerésére a nevelési- oktatási intézményekben 2006.01.01.-
től 2006.12.31.-ig 5.250.ft/fő/hó összeget biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény 
vezetője dönt. 

 
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2006.03.31.-ig 35.000.ft-os, 2006.04.01.-
től 36.800.ft-ban határozza meg, a középfokú végzettségű köztisztviselőknek 10%-os, a felsőfokú 
végzettségű köztisztviselők részére 15%-os illetménykiegészítés, valamint a szervezeti egységek 
vezetői részére 10%-os vezetői illetménypótlék a 19/2003.(VIII.26.) és a 20/2003.(VIII.26.) sz. 
önkormányzati rendelet alapján került megállapításra. 
 
(3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a 19-20/2003. (VIII.26.) sz. 
önkormányzati rendeletben megállapított juttatások 2005. január 1-től megilletik a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóit.  A köztisztviselők ruházati költségtérítése illetményalap 200%-a ( jelenleg 
72.700ft/fő/év). 
Az arra jogosult közalkalmazottak munkaruha juttatása  19.600.ft/Fő/év. 
 
(4) A pedagógusok pótlékalapja 19.600.ft. 
 
(5) A pedagógusok továbbképzése 11.700ft/pedagógus a törvény szerinti mértékben került 
betervezésre. 
 
(6) A pedagógusok szakirodalma biztosítására  14.000.ft/pedagógus szintén a törvény szerinti 
mértékben került megtervezésre. 
 



(7) A Képviselő Testület Tura Város Önkormányzatánál a 8 órában foglalkoztatott dolgozók részére 
az étkezési hozzájárulás mértékét a következők szerint állapítja meg: 

-A közalkalmazottak és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 
4500.ft/fő/hó hideg vagy 6000ft/hó/fő meleg étkezési jegyet hagy jóvá. 
-a közhasznú és a közcélú foglalkoztatott munkavállalók részére  étkezési hozzájárulást nem 
biztosít. 
-A köztisztviselőknek a Ktv. szerint alanyi jogon megillető 9000ft/fő/hó meleg, vagy 
4500ft/fő/hó hideg étkezési hozzájárulást biztosít a dolgozó választása alapján. 

 
(8) A Képviselő Testület az előre nem tervezhető befolyt bevételek felhasználását az alábbi 
prioritásokkal tervezi felhasználni: 

a, oktatási nevelési intézmények kötelező eszközfejlesztése 
b, lakossági kezdeményezéssel történő útépítések támogatása 
 

7. § 
A képviselők tiszteletdíja  a 2/2003 sz.(I.28.) rendelet, valamint a 2006.évi koncepció alapján került 
megtervezésre. 
 

8. § 
 
(1) A Képviselő-testület az intézményi feladatellátásra 2006. évben az alábbi egyedi   előírásokat 
rendeli. 
 

a./ A Képviselő-testület a Tura Városi  Sportkör számára a  5.500eft támogatást nyújt a 2006. 
évi kiadási előirányzaton belül. 

b./ A Képviselő-testület a Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület és Aszód Város 
Alapítvány számára együttesen  1.560eft támogatást nyújt a 2006. évi kiadási előirányzaton 
belül. 

 
9. § 

 
(1) Az  intézmények bevételeik teljesítése érdekében szükséges, hogy  a használatukban  lévő
ingatlanokat jobban hasznosítsák, bérbeadás során a rezsiköltségeket téríttessék meg, és a szakmai 
feltételek javítása érdekében a pályázati lehetőségekkel aktívan éljenek. 
 
(2)  Az intézményi érdekeltségi rendszer úgy érvényesül, hogy az intézmények egyéb sajátos bevételi 
többletéből a kiadással nem ellentételezett rész a bevétel elérésében közreműködők személyi 
juttatására fordítható. 
(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja 

automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.  
 

10. § 
 
(1) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület 
döntése alapján  kapott  támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni.  



(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges 
módosításokat átvezetni.  A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt
terheli. 
 
(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés 
mértékének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával 
vállalhatnak kötelezettséget. 
 
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó részben önálló intézmény tekintetében is kötelesek 
betartani, és betartatni. 
 
(5)  A pénzmaradvány elszámolás keretében 
 - az intézményi egyéb sajátos bevételi és a kamatbevételi többlet elvonásra, 
 - a előirányzat a tényleges teljesítés alapján korrekcióra, 
 - a jubileumi jutalom maradvány, a kettős bér kifizetésre adott bérkeret  maradványa  és a   

juttatások maradványa elvonásra kerül. 
 - a feladatelmaradásból származó előirányzat maradvány elvonásra kerül. 
 

Az előirányzat  gazdálkodással összefüggő feladatok 
11. § 

 
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-
változtatásról 30 napon belül,  köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének. 
 
(2)  Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített 
állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-
testületet az (3) bekezdés szerint tájékoztatja. 
 
(3) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet  módosítási  javaslatát: 

 a./ ha az Országgyűlés, Tura város önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, 
annak kihirdetését követően haladéktalanul, 

 b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet 
vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a  változások 
költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából 2006. június, szeptember, 
november hónapban,  valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési 
beszámoló felügyeleti  szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) 
tartandó képviselő-testületi ülésre 2006. december 31-i hatállyal történő módosítással. 

 
Támogatások felhasználásának szabályai 

 
12. § 

 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tura Városi  Sportkörrel, és a Tura 
Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesülettel  a kiadási előirányzat mértékéig támogatási szerződést 
kössön. 
 
(2) A Képviselő Testület a Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület részére megállapított 
támogatást 53,84-46,16 % arányban osztja meg a Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület, 
valamint Aszód Városért Alapítvány között a közös járőrszolgálat támogatására. 



Záró rendelkezések 
 

13. § 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 
 

Tóth István Dolányi Róbertné 
 polgármester                                                           jegyző

Kihirdetve: 2006. február 15. 
 

Dolányi Róbertné 
 jegyző


	Záró rendelkezések

