Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének
1/2008. (II. 27.) számú rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Csemı Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglaltak, valamint az Államháztartásról szóló
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a 2008. évi költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya a képviselıtestületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az Önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés címrendje
2.§
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal
Ladányi Mihály Általános Iskola
Napköziotthonos Óvoda
b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Közmővelıdési és Iskolai Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak.
(3) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet a (4) bekezdés szerint
állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat címrendje:
0001 Polgármesteri Hivatal
0002 Ladányi Mihály Általános Iskola
0003 Napköziotthonos Óvoda
0004 Közmővelıdési és Iskolai Könyvtár
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A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
(1) A Képviselıtestület az Önkormányzat 2008. évi költségvetését
661.363 e Ft bevétellel
661.363 e Ft kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti mőködési és felhalmozási cél
szerinti megoszlását a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselıtestület.
(3) A Képviselıtestület az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott
címek mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási elıirányzatait célonként
a képviselıtestület a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselıtestület a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait, éves bontásban
tájékoztató jelleggel a 4. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi éves
elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(6) A képviselıtestület a költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait , a költségvetési
év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elırejelzések ismeretében az 5. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.

Az általános és céltartalék elıirányzatok
4.§
(1) Az Önkormányzat tartaléka:
Felhalmozási céltartalék
Mőködési célú tartalék

108.963 ezer Ft, melybıl
103.200 ezer Ft,
5.763 ezer Ft.

Ebbıl 4.263 e/Ft elkülönítetten kezelendı pályázati pénz, 1.500 e/Ft 2007.évi gázszámla
tartozás elmaradt leolvasás miatt, az iskolánál.

A költségvetési létszámkeret
5.§
(1) A Képviselıtestület az Önkormányzat létszám-elıirányzatát
96 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és
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96 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek – továbbá a 2. §. (4) bekezdés szerinti címek –
létszám elıirányzatát a Képviselıtestület a 2. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja
meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6.§
Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben
megváltoztathatók.
7.§
(1) A Képviselıtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a
polgármester a Képviselıtestületet tájékoztatni köteles. A pótelıirányzatról a polgármester a
Képviselıtestületet köteles tájékoztatni. A Képviselıtestület legalább félévenként – adott év
június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti
módosításáról.
(3) Az Önkormányzat Képviselıtestülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a
részelıirányzatoktól – az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembevételével – elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8.§
(1) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei elıirányzat-módosítást
hajthatnak végre. Az elıirányzat-módosításról a jegyzı elıkészítésben a polgármester a
Képviselıtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselıtestület az önállóan
gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a
költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig
módosítja.
(2) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 217/1998.
(XII.30.) Korm. rendelet 51. §. (1)-(2) bekezdésében foglaltak, valamint e paragrafus (3)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül
részelıirányzataikat.
(3) A meghatározott tartalékok elıirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer Ft-ig
saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok elıirányzatának módosításáról
csak a Képviselıtestület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

9.§
Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi
elıirányzataikon felüli többletbevételüket.
10.§
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a
hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerzıdés megkötésének jogát a Képviselıtestület 500 ezer Ft
értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerzıdésrıl annak aláírását
követı következı képviselıtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 500 ezer Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
Képviselıtestületet illetik meg.

11.§
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír-vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi
mőveletek lebonyolítását 1millió Ft-ig a Képviselıtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A
polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselıtestületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet
felhasználásáról a Képviselıtestület határozatában dönt.

12.§
A képviselıtestület a köztisztviselık illetményalapját a törvény rendelkezéseinek megfelelıen
38.650 Ft-ban állapítja meg.
Zárórendelkezések
13.§

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1.
napjától kell alkalmazni.
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(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Csemı, 2008. február 21.
Bartha Alajosné
polgármester

Dr. Lakos Roland
jegyzı

A rendelet kihirdetve:
Csemı, 2008. február 27.
Dr. Lakos Roland
jegyzı
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