HENCIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2006. (II. 16.) KTR. számú rendelet
a Községi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Hencida község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
91. §-a, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §
(1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről 2005. évi CLIII. törvényben foglalt
szabályoknak megfelelően a községi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A képviselőtestület a községi Önkormányzat bevételeit 2006. évben 275.809.- ezer Ft-ban, azaz
Kettőszázhetvenötmillió-nyolcszázkilencezer forintban, a költségvetés 2006. évi hiányát 49.906.-ezer Ft-ban,
azaz Negyvenkilencmillió-kilencszázhatezer forintban állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.
(2) A képviselőtestület az Önkormányzat hivatalának, valamint intézményeinek kiadásait 2006. évben
325.715.-ezer Ft-ban, azaz Háromszázhuszonötmillió-hétszáztizenötezer forintban állapítja meg az 1. számú
melléklet szerint.
2. §
(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdés alapján a képviselőtestület címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények és a
kisebbségi önkormányzat – külön-külön – alkotnak egy-egy címet a 2. számú melléklet 1,2,3 címszám
szerint.
(3) Az önkormányzat igazgatási tevékenysége, intézményei és nem intézményi feladatai a 2. számú melléklet
1-2 alcímszám szerint szintén önálló címet alkotnak.
(4) Az önkormányzat működési célú bevételi főösszeg forrásonként megbontását az 1. sz. melléklet,
feladatonkénti megbontását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadási főösszeg közgazdasági osztályozás szerinti
megbontását az 1. sz. melléklet, feladatonkénti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(6) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2006. évben átlagos létszámban
határozza meg a 4. számú melléklet szerint.
3. §
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott előirányzatok között indokolt esetben
átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a képviselőtestületet utólag tájékoztatja, a következő
testületi ülésen.
4. §
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről
szóló 2005. évi CLIII. törvény. 16. §-ában foglaltak alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő

/forráshiányos/ helyi önkormányzatok támogatására igényt jelentsen be, a pályázatot a feltételek alapján
nyújtsa be. A zavartalan működés biztosítása érdekében a költségvetési törvény 6. számú melléklet 1.
pontjában biztosított önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő forráshiányos önkormányzatot utólagos
elszámolási kötelezettség mellett megillető előlegre az igényét 2006. március 3-ig jelentse be.
5. §
A képviselőtestület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 43. §-a (1) bekezdésében foglalt
illetményalapot 2006. március 31-ig 35.000.- Ft-ban, azaz Harmincötezer forintban, 2006. április 1-től
36.800 Ft-ban, azaz harminchatezer-nyolcszáz forintbban állapítja meg.
6. §
A képviselőtestület a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló
módosított 4/1995. (III.29.) KTR. számú rendelet 1. § (1) bekezdésében foglalt tiszteletdíj összegét 2006.
január 1-től 2006. március 31-ig havonta a köztisztviselői alap 110 %-ában, 38.500.- Ft-ban, azaz
Harmincnyolcezer forintban, 2006. április 1-től 2006. december 31-ig 40.480.- Ft-ban, azaz
negyvenezernégyszáznyolcvan forintban állapítja meg.
E rendelet kihirdetési napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1-jétől kell alkalmazni, a
hatályba lépéssel egyidejűleg a 11/2005. (XII. 30.) KTR. számú rendelet hatályát veszti.
Hencida, 2006. február 16.
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