HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
15/2008.(XI.25.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról
Az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ felhatalmazása
alapján Heréd Községi Önkormányzatának 1/2008.(II. 12.) rendelete (továbbiakban R.) az
alábbiak szerint módosul:
1.§.
A R. 3.§-a az alábbiak szerint változik:
A képviselő-testület a Heréd Községi Önkormányzat és az intézmények valamint HerédNagykökényes Körjegyzőség együttes 2008. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét:

268.532 e Ft-ban

Kiadási főösszegét:

268.532 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§.
(1) A R. 4.§ (1) bekezdésében lévő 1.sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.
(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik.
adatok ezer Ft-ban
16.704
12.500
75.505
106.040
6.206
4.020
8.439
1.694
28.143
6.781
2.500
268.532

Önk. költségvetési működési bevételek
Helyi adó
Átengedett központi adók
Normatív támogatások
Központosított előirányzat
Egyéb központi támogatás
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Átvett pénzeszköz
Előző évi pénzmaradvány
Hitel
Összesen:
(3)

A

R. 4.§. (3) bekezdésében
3.sz. melléklete lép.

lévő

3.sz.

melléklet

helyébe

jelen

rendelet

(4) A R. 4.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
Részben önálló költségvetési szervek működési kiadásai:
Heréd-Nagykökényes körjegyzőség működési kiadásai:
¾
¾
¾
¾
¾

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Felújítási, felhalmozási kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás
Összesen:

adatok ezer Ft-ban
29.000
8.526
2.436
208
17
40.187

Részben önálló intézmények működési kiadásai:
¾
¾
¾
¾

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Felújítási, felhalmozási kiadások
Összesen:

adatok ezer Ft-ban
74.143
22.879
29.018
2.779
128.819

2
Önkormányzat működési kiadásai:
¾ Személyi jellegű kiadások
¾ Munkaadókat terhelő járulékok
¾ Dologi jellegű kiadások
¾ Átadott pénzösszeg
¾ Felújítási, felhalmozási kiadások
Tartalék
Kiadás összesen:

20.347
6.646
31.863
15.622
19.215
5.833
268.532

(5) A R. 4.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetés működési tartaléka

2.233 e Ft

(6) A R. 4.§. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetés fejlesztési tartaléka

3.600 e Ft

(7) A R. 4.§. (7) bekezdésében lévő 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet
2. sz. melléklete lép.
(8) A R. 4.§. (11) bekezdésében lévő 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet
4.számú melléklete lép.
3. §.
Az eredeti előirányzat változásának indoklását a 5. sz. melléklet szerint fogadja el a
Képviselő-testület.
4.§.
(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.
(2) Ez a rendelet 2008. szeptember 30-án lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
k.m.f.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet 2008. 11.25. napján kihirdettem:

Peterkéné dr Farkas Andrea
körjegyző

