Csévharaszt Község Önkormányzat
2/2008. (II. 15.) számú rendelete
a 2008. évi költségvetésrıl

Az Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdése alapján a 2008. évi költségvetésrıl az alábbi rendeletet
alkotja.
I
Általános rendelkezés
1.§
A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az
Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és a szakfeladatokra terjed ki.
2.§
Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdés alapján a címrendet a 2. sz. melléklet szerint
állapítja meg. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények –
külön-külön – alkotnak egy-egy elemet.
3.§
A Képviselı-testület a 2008. évi költségvetését:
298 574 e Ft bevétellel,
318 574 e.Ft kiadással,
20 000 e Ft forráshiánnyal hagyja jóvá az 1-5 számú mellékletek
szerint.
4.§
A 2008. évi kiadásokon belül:
113 526 e Ft személyi juttatásokat,
34 634 e Ft munkaadókat terhelı járulékokat,
13 608 e Ft szociális jellegő kiadásokat,
83 009 e Ft dologi kiadásokat,
összesen:

244 048 eFt mőködési kiadásokat,
58 130 e Ft fejlesztési kiadásokat, valamint
5 667 e Ft általános tartalékot,
10 000 e Ft céltartalékot határoz meg a 6. számú melléklet szerint.
5.§

A költségvetési létszámkeretet 42 fı fıfoglalkozású, 4 fı részfoglalkozású létszámmal hagyja
jóvá a 9. számú melléklet szerint.
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6.§
(1)

A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetését és kiemelt elıirányzatait a
4. számú mellékletben foglaltak szerint, a mérlegszerő tájékoztatást az 1/a melléklet
szerint, a 3 éves gördülı tervet a 8. számú melléklet szerint, az elıirányzat
felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)

A képviselı-testület a címrendet a 10. számú, a közvetett támogatások kimutatását a
11. számú, a hosszú távú kötelezettségek kimutatását a 12. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

II
Végrehajtási szabályok
7.§
(l)

A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat
2008. évi hiányát a képviselı-testület 20 000 e Ft-ban állapítja meg. A hiány
finanszírozása hitel igénybevételével történik, amelyrıl a képviselı-testület külön
határozatot hoz. A hiány csökkentése érdekében élni kell a pályázatok adta
lehetıségekkel.

(2)

A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselı-testület, az önkormányzati
szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos
feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs.

(3)

Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a
polgármester a Képviselı-testületet köteles tájékoztatni.

(4)

A polgármester a pótelıirányzatról a képviselı-testületet legalább negyedévenként, de
legkésıbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselı-testület elé terjesztését
közvetlenül megelızı ülésen tájékoztatja. A képviselı-testület ennek alapján a
költségvetési rendeletet a negyedévet követı soros ülésen, de legkésıbb a 2008. évi
zárszámadási rendelet-tervezet képviselı-testület elé terjesztését közvetlenül megelızı
ülésen módosítja.

(5) Az intézmények vezetıinek negyedévenként – a negyedévet követı hó 20-áig felül kell
vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett elıirányzaton belül nincs-e
feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolásáról
(tartalékba helyezésérıl) gondoskodni kell.
(6) A 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet alapján a részben önálló költségvetési szerv vezetıi
kötelesek minden kötelezettségvállalás elıtt a polgármesterrel egyeztetni és a
kötelezettségvállalási okmányt (okiratot, megrendelést, szerzıdést, kinevezési okmányt,
átsorolást stb.) a jegyzıvel ellenjegyeztetni.
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(7)

A Képviselı-testület az államháztartási törvény 74.§ (2) bekezdése alapján az évközben
nem tervezett bevételek elıirányzatának átcsoportosítási és felhasználási jogát 500.000
Ft-ig a Polgármesterre, 1.000.000 Ft-ig a Pénzügyi bizottságra ruházza át, melyrıl a
következı testületi ülésen beszámol. A nem tervezett bevételek felhasználásánál a
közalkalmazottak és a köztisztviselık személyi juttatásai prioritást élveznek.

(8)

A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására
csak a Képviselı-testület engedélyével kerülhet sor.

(9)

Az intézményvezetık a megtakarításból származó személyi juttatás maradványát csak a
Polgármesterrel történı egyeztetés után használhatják fel.

(10) Az intézmények részére megállapított bérkeret a dologi kiadások terhére nem növelhetı,
az intézményvezetık az elıirányzatok betartásáért felelısséggel tartoznak.
(11) Az átmenetileg be nem töltött álláshelyre jutó személyi juttatás elıirányzata csak
helyettesítésre és túlórára használható el, feladatelmaradásból származó megtakarítás
jutalmazásra nem használható fel.
(12) Költségvetési törvényben elıírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az
intézmény vezetıje felelıs. Az éves költségvetési beszámolóban történı elszámolásnál,
illetve annak ellenırzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt
terhelik.
(13) A (12) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatíva
elszámolására is vonatkozik.
(14) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz
szükséges forrás biztosításával.
(15) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén az elıirányzat
felhasználási ütemtervtıl eltérhet, de a költségvetési elıirányzatok éves összegét nem
lépheti túl.
8.§
Minden kinevezett önkormányzati dolgozó részére adómentes juttatásként 50 e Ft/fı keretet
biztosít az Önkormányzat, melyet a dolgozó választása szerint üdülési csekkben, vagy
elıtakarékossági biztosítás formájában juttat.
9.§
A rörvidtávú finanszírozási problémák megoldása érdekében a képviselı-testület
felhatalmazza a polgármestert a számlavezetıvel kötött keretmegállapodásban rögzített
folyószámla - hitelkeret igénybevételére 20.000 e Ft mértékéig, mely igénybevételrıl a
következı testületi ülésen köteles beszámolni.
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10.§
A 8/2003. (VIII. 08.) számú szociális ellátásokról szóló helyi rendelet 20.§ (3) szerint a
helyben szokásos legolcsóbb temetés 150.000 Ft.

11.§
A céltartalékkal való rendelkezési jog a Polgármestert, míg az általános tartalékkal
kapcsolatos rendelkezési jog a Képviselı-testületet illeti meg.
12.§
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a szabad pénzeszközök állampapírokban
történı elhelyezésére.

III.
Záró rendelkezések
13.§
(1)

E rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.

Mocsáry Balázs sk.
polgármester

Bárányné Billinger Erzsébet sk.
jegyzı

Kihirdetve:
Csévharaszt, 2008. február 15.

Bárányné Billinger Erzsébet sk.
jegyzı

