Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2008. (II. 21.) számú
RENDELETE
az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről
Sárkeresztúr község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és
intézményei 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
1.) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2.) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi
önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.07.) számú határozatában
foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
A költségvetés címrendje
2. §
1.) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja
meg.
2.) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, valamint a
polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési
rendelet 3/a., 3/b. számú mellékletei tartalmazzák.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
1.) A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetését
276 071 ezer Ft bevétellel
276 071 ezer Ft kiadással
állapítja meg.
2.) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete alapján fogadja el a képviselő-testület.
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3.) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. §
1.) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási
előirányzatát a rendelet 3/a. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
5. §
A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a 3/a,
3/b. számú mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
6. §
1.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti
részletezését az 5. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejújításai kiadások célonkénti ütemezését a
6. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
7. §
1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú
melléklete szerint fogadja el a képviselő-testület.
2.) A képviselő-testület a kiadások között 29.424 e Ft általános tartalékot állapít meg. A
képviselő-testület a kiadások között nem állapít meg céltartalékot. Az önkormányzat
értékpapír vagyonát is céltartalékként kezeli.
3.) Szociális támogatás céljára 50 000 ezer Ft szociális keretet állapít meg a képviselő-testület
a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat
terhére. A szociális keret más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
8. §
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel –
mérlegszerűen a 4/a és 4/b számú melléklet tartalmazza.
9. §
1.) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a
8. számú melléklet szerint fogadja el.
2.) A képviselő-testület az évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
10. §
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1.) A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait éves
bontásban, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági
előrejelzések ismeretében a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá, azzal,
hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor
állapítja meg.
2.) A képviselő-testület a költségvetési szervenkénti létszámkeretet a 10. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
11. §
1.)

A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás
jogát minden esetben fenntartja magának.

2.) A képviselő-testület tartalékkal való rendelkezés jogát minden esetben fenntartja
magának.
3.) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
4.) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente, a negyedévet
követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni, a költségvetési rendelet
módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
5.) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő
előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
12. §
1.) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal a
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek.
2.) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a
forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény
biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
3.) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a
tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek
megfelelő összegű, fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.
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4.) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat-változtatásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
13. §
1.) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására
csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
2.) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után.
14. §
1.) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri
hivatal köteles gondoskodni.
2.) A polgármesteri hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.
15. §
1.) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
2.) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben
történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.
3.) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek
az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat
költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület
legközelebbi ülésén be kell számolnia.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. §
1.) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni.
2.) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről Az önállóan gazdálkodó
polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső
ellenőrzésének megszervezéséről.
3.) A belső ellenőrzést a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete látja el.
Záró rendelkezések
17. §
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1.) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-től kell
alkalmazni.
Sárkeresztúr, 2008. február 21.

Virág Miklós
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Sárkeresztúr, 2008. február 21.
Nagy András Botond
jegyző

