Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2008.(III. 06.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008.
évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVIII. Törvény előírásainak
figyelembevételével, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.)
65.§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 8.§-ában meghatározott feladatai ellátása érdekében a 2008.
évi önkormányzati költségvetésről a rendeletét (tov. „R”) az alábbi rendeletet
alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat fenntartásában működő intézményekre terjed ki.
2.§
(1)A rendelet az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet a (2) – (4) bekezdések szerint állapítja
meg.
(2)A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön –
alkotnak egy címet. Ennek felsorolását a 3/a. és 3/b. számú mellékletek tartalmazzák.
(3)A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4)A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 4., és 5. számú
mellékletek szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2008. évi költségvetésének
bevételi főösszegét
239.122 ezer Ft,
kiadási főösszegét
239.122 ezer Ft
összegben állapítja meg.
A kiadási előirányzaton belül:
a működési célú kiadást
200.997 eFt-ban,
-személyi juttatásokat
109.132 eFt-ban,
-munkaadókat terhelő járulékokat
34.556 eFt-ban,
-dologi kiadásokat
57.309 eFt-ban,
-önkormányzat által folyósított ellátások
2.535 eFt-ban
-speciális célú támogatásokat
3.985 eFt-ban
A felhalmozási célú kiadásokat
18.190 eFt-ban
-a beruházási kiadásokat
9.190 eFt-ban
-a felújítási kiadásokat
7.000 eFt-ban
-az egyéb felhalmozási kiadásokat
2.000 eFt-ban
a tartalékot
13.415 eFt-ban.
A költségvetési létszámkeretet
41 főben állapítja meg.
(2)Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
(3)A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A
tervezett hiány finanszírozása hitelfelvétellel történik, illetve pályázat benyújtásával kiegészítő
támogatás elnyerése iránt.
1

Az önkormányzat bevételei
4.§
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1., 2/a. és 2/b. mellékletek
tartalmazzák.
5.§
A 4. §-ban megállapított bevételek közül a polgármesteri hivatal bevételeit a 3/a. számú melléklet,
az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6.§
Az önkormányzati költségvetés részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő
intézményei (címenkénti) kiadásai, ezen belül a kiemelt előirányzatai, valamint az intézményi
támogatások a 3/b. számú mellékletben találhatók.
7.§
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül
kiemelt előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat – (címenként) - a 4. számú melléklet
tartalmazza.
8.§
A felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 6. számú melléklet tartalmazza.
Általános és céltartalék
9.§
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát – 7.sz. melléklet – 13.415eFt összegben
hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó feladatok
10.§
(1)Az önkormányzati által felvett hitelek alakulását, lejárat szerinti bontását a 12. számú melléklet
tartalmazza.
(2)Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(3)Hitel felvételére 500 ezer Ft értékhatárig a polgármester, 500 ezer Ft értékhatár felett a
képviselő-testület jogosult. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő soron
következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Közvetett támogatások
11.§
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12.§
(1)A Képviselő-testület az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosítás jogát a polgármesteri hivatali címen szereplő feladatok vonatkozásában 500
ezer Ft erejéig a polgármesterre ruházza.
(2)A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – kivéve az a. pontban
foglaltakat – önmagának tartja fenn.
(3)Az (1) – (2) bekezdésekben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester az intézkedést
követően a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni és a költségvetésről szóló rendelet
módosítására egyidejűleg köteles javaslatot előterjeszteni.
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13.§
(1)Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést
igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű
módosításával.
(2)Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület a 12. § (3) bekezdésében foglalt módon dönt.
14.§
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő két év várható előirányzatait,
valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket
figyelembe véve – melléklet szerint állapítja meg.
15.§
(1)Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzati költségvetés körében
átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia.
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16.§
(1)Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv
30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy
hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2)Önkormányzati biztos kirendeléséről a Képviselő-testület határoz.
Záró rendelkezések
17.§
A
Képviselő-testület
a
polgármesteri
hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló 8/2001. (X. 12.) rendelet hatályát változatlan tartalommal 2008.
december 31. napjáig meghosszabbítja.
18.§
(1)Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a rendelkezéseit azonban 2008. január 1-től kell
alkalmazni.
(2)Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek.
Nagy István sk
Jegyző

Papp Zoltán sk
Polgármester

A rendelet kihirdetve 2008. március 06.
Nagy István sk
Jegyző
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