K I V O NAT
Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének
2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat
2008. évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998.
(XII. 30.) Kormány rendeletben meghatározottakat - a 2008. évi költségvetéséről az alábbi
rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya a Képviselőtestület és annak bizottságaira, a Polgármesteri
Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire, valamint a cigány kisebbségi
önkormányzatra terjed ki.
2.§. (1) Az államháztartási törvény 67.§. ( 3 ) bek. alapján a Képviselőtestület címrendet a
(2) - (4) bekezdés alapján állapítja meg.
(2) A részben önálló gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - különkülön alkotnak egy címet. Ennek felsorolását 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai és a Helyi kisebbségi önkormányzat
kiadásai külön - külön alkotnak címet.
(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások a
3.számú melléklet szerinti felsorolásban - külön - címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézményei együttes 2008. évi
költségvetését
234.284 ezer forint bevétellel és kiadással
ezen belül
117.097 ezer Ft személyi juttatással
37.527 ezer Ft munkáltatót terhelő befizetéssel 45.962
ezer Ft dologi kiadással 59 fő létszám előirányzattal
állapítja meg.

BEVÉTELEK
A bevétel főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1.számú melléklet tartalmazza.
Feladatainak elvégzéséhez az Önkormányzat hitel felvétel lehetőségét határozza el az
1. számú mellékletben szereplő 14.659 ezer Ft összegben.
5.§. A 4.§-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb
bevételeket intézményenként / címenként / a 4. számú melléklet tartalmazza.
II. Az Önkormányzat kiadásai
6.§. A Képviselőtestület a 2008. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervenkénti / címenkénti / kiadásait - ezen belül a kötelező és létszám előirányzatait - a 3.
számú melléklet szerint állapítja meg.
7.§. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működés
jellegű kiadásait és létszámát / címenként / a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
8.§. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg
az Önkormányzat
Bevétel központosított előirányzatból

640 ezer Ft

Kiadások:
- Személyi kiadás
- Munkáltatót terhelő befizetések
- Dologi kiadás

640 ezer Ft

- Létszám
9.§. A Képviselőtestület 2008.évben a támogatások és az átadott pénzeszközök összegét
18.161 ezer forintban állapítja a 2.számú melléklet V .pontja szerint.
10..§. A Képviselőtestület a 2008.évi fejlesztési kiadásait a 2.számú melléklet VI. .pontja
szerint 15.537 ezer forintban állapítja meg..
11.§. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és
kiadásainak 2008. évi mérlegének alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza (2009, 2010
évre tájékoztató adatokkal).
III. Tartalék

12.§. A Képviselőtestület 2008. évre tartalékot nem állapít meg.
13 §. A Képviselőtestület, az évközben esetlegesen felszabaduló pénzeszközöket
javasolja tartalékként kezelni a fejlesztési feladatok megoldásához.

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év
közben megváltoztathatóak.
15. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít,
arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles
tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve
december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolóban dönt a költségvetési rendeletének
pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított)
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet.
16. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben
előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző
előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni
köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább
félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal a költségvetési
beszámolóban módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a
(módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (l)-(2) bekezdésben foglaltak,
valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes
kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.
(3) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében meghatározott tartalékok
előirányzatát összesen 100 ezer forintig a hivatal vezetője módosíthatja saját hatáskörben.
Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési
rendelet-módosítás során.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500
ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről
annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési
többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását l millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe
utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen
tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet
felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
19. §. (1) Az átmeneti gazdálkodásról a képviselő testület külön rendeletet nem alkot, ezért
felhatalmazza a polgármestert a gazdálkodás folytonosságának biztosítása érdekében az
önkormányzatot megillető bevételek jogszabály szerinti beszedésére, illetve az előző évi
kiadási előirányzatok arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotása
időpontjáig.
(2) A Képviselőtestület megbízza továbbá a polgármestert azzal, hogy a 2009. január,
február hónapban teljesítse mindazon kiadásokat is, amelyek nem szerepelnek az előző év
költségvetésében, de teljesítésük indokolt a tárgy évi költségvetési rendelet elfogadása előtt
is.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint realizált bevételekről és kiadásokról a polgármester a
képviselő testület előtt beszámol és gondoskodik a 2009. évi költségvetési rendeletbe való
beillesztéséről.
(4) A 2009. évi átmeneti időszakban - 2009.01.01 a költségvetési rendelet jóváhagyásáig.
-teljesített bevételekről és kiadásokról a képviselőtestületet a polgármester tájékoztatja, és
beépítésre kerül a 2009. évi költségvetésbe.
20.§. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008.évre 600.000 Ft fizetési előleget állapít
meg.
Fenti összeget az intézmények és a hivatal dolgozói vehetik igénybe.
Az összeg személyenkénti elbírálásáról a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető dönt.
Az előleg visszafizetése 6 hónapon belül történik meg
Az egy személynek kifizethető fizetési előleg felső határa 60.000 Ft.
21. §. (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény és a
végrehajtásáról rendelkező rendeletek, valamint a számviteli törvény előírásának
megfelelően a polgármesteri hivatal végzi.

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi
információs rendszer keretének megfelelően köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás
az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

Záró rendelkezések

22.§. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. január l.-től kell
alkalmazni
Kihirdetéséről Gyöngyösoroszi Község jegyzője gondoskodik.
Kmft.

Szecskő Lászlóné sk.
Jegyző

Molnár Tibor sk.
Jkv.hitelesitő

Gyöngyösoroszi, 2008. március 13.

Kiadmány hiteles:

Vernyihel Lívia sk.
polgármester

Tóth Szilveszter sk.
jkv.hitelesitő

