
HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

9/2008.(IV.29.) rendelete 
az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról 

 
Az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ 
felhatalmazása alapján Heréd Községi Önkormányzatának 1/2007.(II.20.) 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 
Heréd- Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2007. évi költségvetésének 
 

Bevételi főösszegét:  230.660 e Ft-ban 
Kiadási főösszegét: 230.660 e Ft-ban   

állapítja meg 2007. december 31-ei fordulónappal. 
 

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 

Önk. költségvetési működési bevételek 12.926 
Helyi adó 11.736 
Átengedett központi adók 91.630 
Normatív támogatások 67.637 
Normatív kötött felhasználású támogatások 2.246 
Központosított előirányzat 4.445 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9.435 
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 234 
Átvett pénzeszköz 9.764 
Előző évi pénzmaradvány 10.471 
TEKI 5.136 
Hitel 5.000 

Összesen: 230.660 



(3). A R. 4.§. (3) bekezdésében lévő 3.sz. melléklet helyébe jelen rendelet 
3.sz. melléklete lép.  

(4)A R. 4.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:  
 Részben önálló kv-i szerv működési kiadásai: 
   adatok ezer Ft-ban 

 Személyi jellegű kiadások 62.515 
 Munkaadókat terhelő járulékok 19.317 
 Dologi jellegű kiadások 22.457 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 4.514 

 Összesen: 109.103 
 

Önkormányzat működési kiadásai:  
 Személyi jellegű kiadások 46.466 
 Munkaadókat terhelő járulékok 14.551 
 Dologi jellegű kiadások 26.901 
 Átadott pénzösszeg 16.244 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 17.034 

 Tartalék 361 
 Kiadás összesen: 230.660 
 
(5) A R. 4.§ (6) bekezdésében lévő 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet  

2. sz. melléklete lép. 
 

(6) A R. 4.§. (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:   
 
  A költségvetés általános tartaléka 361 e Ft 
 
(7) A R. 4.§. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2007. december 1.-től 51 főben 
hagyja jóvá. 
 ebből: 
 Körjegyzőség 

-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 11 fő 
 
Általános Iskola 
-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 17 fő 
-részmunkaidőben foglalkoztatottak: 1 fő 

 
 Óvoda 

-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 9 fő 
 
 Konyha 

-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 5 fő 



 
 Önkormányzat 
 -a teljes munkaidőben foglalkoztatottak:  4 fő 
 -részmunkaidőben foglalkoztatottak 2 fő 

 
-Közcélú foglalkoztatás: 2 fő 

 
 
(8) A R. 4.§. (10) 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 2007. december 31-én lép hatályba.  
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 

k.m.f. 
 

 Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester  körjegyző 
 
A rendelet 1-5. számú melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 


