
TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2008. (III. 5.) SZÁMÚ

RENDELETE

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Taktaszada Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(Ötv.), a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CLXIX. törvény (Kv.tv.), 
az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  217/1998.(XII.30)  sz.  Korm.  rendelet,  valamint  az 
Államháztartásról  szóló  -többszörösen  módosított  -  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  (Áht.) 
rendelkezéseit figyelembe véve 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra, valamint a 
helyi         önkormányzat költségvetési szervére.

2. §. (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, 
mely - az Államháztartásról szóló - többszörösen módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§-a 
alapján címet alkot.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadásai szintén külön címet alkotnak.

A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat és a helyi önkormányzat
költségvetési szerve 2008. évi költségvetése

3.§.  (1)  A képviselőtestület  a  helyi  és  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  2008.  évi  összesített 
költségvetésének

          a./ kiadási főösszegét 394.741 ezer forintban,
          b./ bevételi főösszegét 394.741 ezer forintban állapítja meg,
              - melyből hitel felvétel összege 29.638.000,-Ft

(2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésének

           a./ kiadási főösszegét 394.036 ezer forintban,
           b./ bevételi főösszegét 394.036 ezer forintban állapítja meg
              - melyből hitel felvétel összege 29.638.000,-Ft
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(3) A helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének

          a./ kiadási főösszege 705 ezer forint
          b./ bevételi főösszege 705 ezer forint 

I. A költségvetési bevételek

4.§.(1)  A helyi  önkormányzat,  valamint  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  összevont  2008.  évi 
költségvetésnek pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5.§.(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2008. évi 
működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza 
meg:

Megnevezés     eFt

1.Működési kiadások előirányzata összesen: 363.371
   Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 146.582
- munkaadókat terhelő járulékok:   45.190
- dologi jellegű kiadások:   65.131
- ellátottak pénzbeni juttatásai: 100.932
- működési célú pénzeszköz átadás:     5.536

2.Felhalmozási kiadások előirányzata összesen   31.370

(2)  Az  önkormányzat  2008.  évi  költségvetésének  intézményenkénti  és  szakfeladatonkénti 
bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6.§.(1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 31.370 ezer forint.

            A felújítási és felhalmozási kiadásokból

            - az egyéb felhalmozási célú kiadások: 31.370 ezer forint 

(2)  A 2008.  évi  Felhalmozási  mérleg  a  felhalmozási  bevételeket,  a  felhalmozási  és  felújítási 
kiadásokat a 3. számú melléklet szerint tartalmazza.

(3) Az önkormányzat ( 3 ) bekezdésben leírt kiadásainak 2. §.-ban meghatározott címek szerinti 
részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.
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III. A költségvetési tartalékok
      (1) Az Önkormányzat összesített tartaléka:
      - általános tartalék: - ezer forint 
      / államháztartási tartalék /
      - céltartalék: - 

(2) A Helyi Önkormányzat tartaléka:
      - általános tartalék: - ezer forint
      / államháztartási tartalék /
      - céltartalék: 

(3) A Helyi Kisebbségi Önkormányzat:
      - általános céltartalék: -
      - céltartalék: -

(4) A tartalék felhasználására vonatkozó szabályok:
      a) Az általános tartalék mind a helyi mind pedig a helyi kisebbségi önkormányzat
     esetében az év közben váratlanul jelentkező kiadások fedezetéül szolgál.
     Általános tartalék 2008. évben nincs.

b) Céltartalék a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatnál 2008. évben nem 
szerepel.

IV. A költségvetési létszámkeret

7.§.(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 74 fő.
      (2) A létszámkeret a 2. §. szerinti címrend alapján a 5. számú melléklet szerint került 
megállapításra.

V. A helyi önkormányzat a gördülő tervezést a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

VI. Az Önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről előirányzat 
felhasználási ütemterv szolgál.
A Helyi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet.

VII. Az önkormányzat 2003. évi CXVI. tv szerinti mérlegek, melyet a 8. számú melléklet 
tartalmaz. 
Az ÁHT 118.§. szerint az Önkormányzatnak adóssága, hitelállománya nincs.
Az ÁHT. 118.§ szerint több évre kihatással járó döntése nincs, ami pénzügyi kihatással jár.
Az ÁHT. 118.§ szerint közvetett támogatás nincs tervezve.

VIII. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének tartalmát a 9. számú melléklet 
tartalmazza.

IX. Európai UNIÓ-val kapcsolatos bevételt és kiadást 2008. évben nem tervezünk.
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A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§.  A helyi önkormányzat és a költségvetési  szerve,  valamint a helyi kisebbségi önkormányzat 
bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9.§.(1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2)  Ha  év  közben  az  Országgyűlés,  a  Kormány,  illetve  valamely  költségvetési  fejezet  vagy 
elkülönített  állami  pénzalap  a  helyi  önkormányzat  számára  pótelőirányzatot  biztosít,  arról  a 
polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
A  képviselőtestület  negyedévenként,  de  legkésőbb  a  zárszámadási  rendelettervezet 
Képviselőtestület elé terjesztést közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén december 31. - ei 
hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4)  A helyi  önkormányzat  nevében kötelezettséget  a  polgármester  vagy az  általa  felhatalmazott 
személy vállalhat,  a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott 
személy jogosult.

(5)  A helyi  önkormányzat  hivatalánál  utalványozásra  a  polgármester,  vagy  az  általa  írásban 
felhatalmazott személy jogosult.(alpolgármester)

(6)  A helyi  önkormányzat  hivatalánál  utalvány ellenjegyzésére  a  jegyző vagy az  általa  írásban 
felhatalmazott személy jogosult.(pénzügyi főelőadó)

(7) A kiadási előirányzatot terhelő kötelezettség vállalása a költségvetési szerv vezetőjének, vagy az 
általa megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás a gazdasági vezetőnek, 
vagy az általa kijelölt személynek ellenjegyzése után, és csak írásban történhet. 

(8)  A gazdasági  szervezet  felépítését  és  feladatát  a  költségvetési  szerv  szervezeti  és  működési 
szabályzatában kell rögzíteni.

(9)  Az  önkormányzat  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerve  saját  hatáskörben  előirányzat-
módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a 
képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önállóan gazdálkodó 
intézmény saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat-változtatásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként -adott év 
június  30-ig,  de  legkésőbb  a  zárszámadási  rendelettervezet  képviselőtestület  elé  terjesztését 
közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésen, december 31.-ei hatállyal módosítja emiatt.
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(10) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja 
be a képviselőtestületnek.

(11) A pénzügyi bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot.

(12) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban 
rögzíti  és  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  foglaltak  szerint  a  polgármester  a 
képviselőtestület bizottságai elé terjeszti.

(13)  A képviselőtestület  által  jóváhagyott  előirányzatok  és  költségvetési  létszámkeretek  között 
átcsoportosítást  a  képviselőtestület  engedélyezhet,  illetve  az  átcsoportosítás  jogát  előirányzatok 
vonatkozásában 500.000,-Ft-ig a polgármesterre ruházza át. 

(14) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi 
önkormányzat  és  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatok  együttműködésére  vonatkozó  részletes 
szabályokat a Kk.R.-ben foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi 
önkormányzat
megállapodásban rögzíti. 

10.§.(1)  A helyi  kisebbségi  önkormányzat  költségvetését  önállóan,  költségvetési  határozatban 
állapítja  meg.  A helyi  önkormányzat  költségvetési  rendeletébe a  helyi  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetése, a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül 
be.  A helyi  önkormányzat  képviselőtestülete  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  költségvetésére 
vonatkozóan 
nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(2  )  A  helyi  kisebbségi  önkormányzat  kérésére  a  jegyző  készíti  elő  a  költségvetési 
határozattervezetet,  amelyet  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  elnöke terjeszt  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzat testülete elé.

11.§.(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finnanszírozási módja a 
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2)  A hitelfelvétellel  kapcsolatos  szerződés  megkötésének  jogát  a  képviselőtestület  500.000,-Ft 
értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő 
következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni

(3) 500.000,-Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet 
illetik meg.

12.§. A helyi önkormányzat költségvetési szerve alapítványt, társadalmi szervezetet a 
képviselőtestület engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik a társadalmi 
szervezethez, alapítványhoz való csatlakozásra, hozzájárulásra, azok
támogatására is. 

13.§.(1)  A  helyi  önkormányzat  képviselőtestülete  -  amennyiben  a  helyi  önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §.-a szerinti adósságrendezési eljárást 
az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték- önkormányzati biztost rendel 
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ki  a  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervhez,  ha  annak  elismert  tartozásállománya  a  (2) 
bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. 

(2)  Önkormányzati  biztos  kirendelése  akkor  kötelező,  ha  az  Önkormányzat  által  fenntartott 
költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 
10%-át, és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(3)  Az  önkormányzati  biztos  kirendelését  az  (2)  bekezdésben  foglalt  elismert  tartozásállomány 
elérése esetén a képviselőtestületnél kezdeményezi :
a./ a Pénzügyi Bizottság,
b./ a polgármester,
c./ a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
d./ a képviselő testület által megbízott könyvvizsgáló
e./ a költségvetési szerv vezetője

(4) Önkormányzati biztos az a büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki felsőfokú pénzügyi 
számviteli iskolai végzettséggel rendelkezik, és a kijelölés évét megelőző 10 évben legalább 5 éves 
költségvetési gyakorlattal rendelkezik. 

(5) Önkormányzati biztosi feladatokkal pénzügyi-,  illetve számviteli tevékenységet folytató, jogi 
személyiséggel rendelkező gazdasági társaság is megbízható.
Gazdasági  társaság  megbízásakor  az  adott  megbízásért  egy  személyben  felelős  természetes 
személyt is meg kell nevezni.

(6) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület 
döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a hirdető táblán kihirdeti. 

14.§. Amennyiben a költségvetési év folyamán az önkormányzatnál többlet keletkezik, azt a hiány 
fedezetére kell fordítani.

Záró rendelkezések

15.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 
1.napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

T a k t a s z a d a, 2008. február 22.

Vajtó János
polgármester

Harangozóné Vitális Márta
jegyző


