Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2008. (II.12.)
számú rendelete
A 2008. évi költségvetés megállapításáról.
Etyek község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Tv. 91. § (1) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 65. § (1),
valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Tv.
Alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet
alkotja.

I.
A rendelet hatálya
1. §.
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra
és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi
önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
határozatában foglaltak figyelembe vételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje
2. §.
(1) Az Államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a Címrendet
a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önálló és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények
külön-külön alkotnak egy címet. Ennek felsorolását az 1/1 – 1/9. számú mellékletek
tartalmazzák.
(3) A nem intézményi címeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot
elkülönítetten az 1/8. és az 1/9. számú melléklet szerint.
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II.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése
3. §.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét
b.) bevételi főösszegét

896.586 e Ft- ban
896.586 e Ft- ban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei
4. §.
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet
tartalmazza.

5. §.
A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb bevételeket
intézményenként (címenként) az 1/1 – 1/9. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat kiadásai.
6. §.
A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. számú
melléklet szerinti összegben állapítja meg.
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7. §.
A 6. §-ban megállapított működési kiadások önálló és részben önálló intézmények (címek)
közötti megoszlását az 1/1 – 1/9. számú mellékletek ide vonatkozó sorai szerinti összegben
állapítja meg.

8. §.
(1) A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatok célonként
(címenként) a 3 – 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2009 – 2010. évi kiadások alakulását önkormányzati szinten a 10. számú melléklet
tartalmazza.

Általános és céltartalék
9. §.
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.000 e Ft összegben hagyja jóvá.

10. §.
A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 69.995 e Ft összegben állapítja meg. A
céltartalékot részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Létszámkeret
11. §.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi létszámkeretét intézményenként (címenként)
a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
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III.
A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
12. §.
(1) Az intézmények saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem
Hajthatnak végre. Ezen előirányzat módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról
- az intézményvezetők javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.
(2) A kiemelt költségvetési előirányzatok túllépése esetén az érintett intézmény vezetője
köteles igazolni a túllépés szükségszerűségét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani.

13. §.
(1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények a feladat meghatározása nélkül
kívülről átvett pénzeszközök, az eredeti előirányzatban meghatározott intézményi bevételi
többletek terhére – a Pénzügyi- Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatokat
Vizsgáló Bizottság előzetes hozzájárulásával – a rendeletben nem szereplő beruházási és
felújítási feladatokat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben,
sem a későbbi években sem a fejlesztési és felújítási, sem működési többlet-támogatási
igénnyel nem járhat.
(2) A Képviselő-testület az évközben jelentkező költségvetési kiadási pótelőirányzat igények
kérelmeit csak abban az esetben fogadja el, ha a beterjesztő egyidejűleg annak forrását is
biztosítani tudja.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett valamennyi beszerzésre
irányuló éves előirányzat felhasználását a finanszírozási terv alapján engedélyezi.
(7. számú melléklet)
(4) Minden intézményi vásárlásnál érvényesíteni kell a készpénzkímélő fizetési módot, 100 e
Ft-on felül csak átutalással teljesíthető kifizetés. A 100 e Ft túllépésére csak indokolt esetben,
jegyzői engedéllyel kerülhet sor.
(5) Az intézmények pénzellátása olyan formában történik, hogy a szükséges készpénzt
utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előlegként a házipénztárból vehetik fel előzetes
egyeztetés alapján. Az általuk teljesített kiadások bizonylataival egy hónapon belül kötelesek
elszámolni.
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14. §.
A saját bevételek éves módosított előirányzatát meghaladó (pénzügyileg rendezett) többletét
az általános tartalékba kell helyezni. Felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

15. §.
A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni
csak a 194.675 e Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel realizálását követően, arányosan
lehet.

16. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 01.
napjától kell alkalmazni.

Etyek, 2008. február 12.

Juhász László sk
Polgármester

Krauszné Heitler Márta sk
Jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Etyek, 2008. február 12.
Krauszné Heitler Márta sk
Jegyző

