HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
3/2008.(II.12.) sz. rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-a alapján a 2008. évi költségvetésről
az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottsága, Heréd Községi
Önkormányzatra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre,
valamint Heréd -Nagykökényes Körjegyzőségre terjed ki.
2.§
(1) Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a címrendet a
(2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő
intézmények –külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a
7. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Heréd -Nagykökényes körjegyzőség igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) Heréd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi
kiadások a 2.sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet
alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
A képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek, valamint
Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2008. évi költségvetésének

állapítja meg.

Bevételi főösszegét:

242.700 e Ft-ban

Kiadási főösszegét:

242.700 e Ft-ban
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4.§
(1) A 2008. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét
az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését
az alábbiak szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban
Önk. költségvetési működési bevételek
10.809
Helyi adók
12.500
Gépjárműadó
7.200
Átengedett központi adók (SZJA)
68.305
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
364
Normatív támogatások
101.094
Központosított előirányzat
3.400
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4.200
Átvett pénzeszköz
22.028
Hitel
2.500
Előző évi pénzmaradvány
10.300
(3) A saját bevételek részletezését intézményenként a 3.számú melléklet
tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését
az alábbiak szerint határozza meg:
Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Felújítás, felhalmozási kiadások

27.943
8.165
1.783
300

Részben önálló kv-i szervek működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Felújítási, felhalmozási kiadások
Önkormányzat működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Átadott pénzösszeg
Felújítási, felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban
71.631
22.134
27.621
2.500
18.592
5.608
28.226
7.029
3.600
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Tartalék
Pénzmaradvány tartalék

7.938
10.300

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.392.000 Ft
összegben hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 5.876.000 Ft összegben
határozza meg.
(7) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(8) A köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint az
illetményalapot 38.650 Ft-ban határozta meg az éves költségvetési törvény.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány tartalékát
10.300 ezer Ft összegben hagyja jóvá a pénzmaradvány elszámolásáig.
(10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 51 főben hagyja jóvá.
ebből:
Körjegyzőség
-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak
11 fő
Általános Iskola
-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak
-részmunkaidőben foglalkoztatottak:

17 fő
1 fő

Óvoda
-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak

9 fő

Konyha
-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak

5 fő

Önkormányzat
-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak:
-részmunkaidőben foglalkoztatottak

4 fő
2 fő

-Közcélú foglalkoztatás:

2 fő

A létszám intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(11) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását
4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
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(12) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, éves bontásban
5. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg,
(13) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített
előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza.
5.§
(1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem hozott, az Áht. 77.§-a
szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi
kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2008. január
1-től-február 15-ig.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az
intézmények vezetőit a 2008. évi költségvetésben előírt bevételek
beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6.§
(1) A képviselő-testület Heréd Község Önkormányzatának a költségvetését,
valamint a felügyelete alá tartozó részben önálló költségvetési szervek
költségvetését – rendelet módosítással – testületi döntéssel
megváltoztathatja. Az intézményfenntartó társulás keretében működtetett
intézményeknek a költségvetését és annak módosítását a társult
önkormányzatok közös döntéssel fogadják el az intézményfenntartó
társulási megállapodásnak megfelelően.
(2) Az önálló költségvetési szervként működő Heréd-Nagykökényes
Körjegyzőség költségvetését és annak módosítását Heréd és Nagykökényes
Önkormányzatok közös döntésükkel fogadják el.
(3) Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi
pótelőirányzatok felosztásáról negyedévente, a negyedévet követő első
Képviselő-testületi ülésen dönt.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester
előterjesztése alapján a testület dönt.
(5) Az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás,
illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a
polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti
intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be
kell számolnia.
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(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az
előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási
előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem
szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Záró rendelkezés
7.§
(1) Ez a rendelet 2008 január 1-től 2008. december 31-ig hatályos.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.
Heréd, 2008. február 1.

Kómár József
polgármester

Peterkéné Farkas Andrea
körjegyző

ZÁRADÉK
A rendeletet 2008. február 12. napján kihirdettem:

Peterkéné Farkas Andrea
körjegyző

