FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2008. (II.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban : Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya Felsőzsolca Város Képviselő-testületére és bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
- a 3. § szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül -

1.410.492 E Ft-ban
1.400.482 E Ft-ban

állapítja meg.
3. § A 2. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül az Önkormányzatot
2008. évben 10.000 E Ft hiteltörlesztési kiadás terheli.
4. §

(1)

(2)

2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételeket jogcímenként a rendelet
1.,1/A, 3.,3/A.,3/B.,3/C., és 4. számú mellékletei tartalmazzák. A normatív állami
hozzájárulásokat az 1/B.; a normatív kötött felhasználású támogatásokat az 1/C.
számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat önálló intézményének összesített
bevételeit a 4/O. számú melléklet tartalmazza.
A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési
címek, kiemelt előirányzatok és önálló és részben önálló intézmények szerinti
részletezését a rendelet 2.; 2/A.; 3. és 5. 5/A. 5/B. számú mellékletei tartalmazzák.

A speciális célú támogatásokat a 2/D. számú melléklet, a pénzeszközátadásokat
államháztartáson kívülre a 2/E. számú melléklet tartalmazza. A céltartalékok
célonkénti részletezését az 5/C. számú melléklet tartalmazza.
(3)

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat
feladatonkénti részletezését a rendelet 2/A. számú melléklet II. pontja, valamint a
2/B. számú melléklet tartalmazza.

(4)

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat
célonkénti részletezését e rendelet 2/A. számú melléklet III. pontja, valamint a
2/C. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
40.946 E Ft összegű céltartalékot különít el
A céltartalék részletezését e rendelet 2/A. számú melléklet IV/2. pontja, valamint az
5/c számú melléklet tartalmazza.
(6) Nyújtott kölcsönök előirányzatainak feladatonkénti részletezését a 2/A. számú
melléklet V. pontja tartalmazza.
(7) Hiteltörlesztés előirányzatát a 2/A. számú melléklet VI. pontja tartalmazza.
(8) a) A pénzeszközátadások, államháztartáson kívülre előirányzatainak
feladatonkénti részletezését a 2/A. számú melléklet VII. pontja tartalmazza.
b) E bekezdés a) pontján belül a Képviselő-testület 2008. évre 3 000 E Ft
támogatási alapot különít el, melyet pályáztatás útján ítél oda a támogatást
igénylőknek.
(9)

5. §

Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott szervezetek,
illetve magánszemélyek tárgy év december 31-ig számadási kötelezettséggel
tartoznak a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználásáról. Amennyiben a finanszírozott az előírt számadási
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, további önkormányzati támogatás
részére nem nyújtható.

Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit
forrásonként a 4. számú melléklet, főbb jogcím csoportonkénti részletezését a 4/A, 4/B,
4/C, 4/D, 4/E, 4/F, 4/G, 4/H, 4/I, 4/J, 4/K, 4/L, 4/M, 4/N, 4/O számú mellékletek
tartalmazzák.

6. § Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen e rendelet 6. számú melléklete
tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
létszámkeretét a 7. számú melléklet szerint határozza meg.
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8. § A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait éves
bontásban e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
9. § A 2008. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó
előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
10. § Jogszabály és a Képviselő-testület helyi adórendelete alapján adózók részére biztosított
közvetett támogatás tervezett összegét ( mely a 2007. évi tényleges adófizetéshez
kapcsolódik) a rendelet 11. számú melléklete mutatja be.
11. § Az önkormányzat felvett hitel állományát lejárat szerinti bontásban a 9.számú
melléklet, a nyújtott kölcsön állományát lejárat szerinti bontásban a 12. számú melléklet
tartalmazza, míg a pénzeszközök tervezett változását – tájékoztató jelleggel – a 19.
számú melléklet mutatja be.
12. § A több éves kihatással járó kötelezettség vállalásokat összegszerűen és éves bontásban a
13. számú melléklet mutatja be.
13. § Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.
14. § A Bolgár, Cigány, és Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetését a
15. számú, 16. számú, 17. számú melléklet tartalmazza.

A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE
15. § (1)

Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)

A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan, a részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3)

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Testülete, a Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat Testülete, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testülete
állami támogatása a Polgármesteri Hivatal címén belül kerül elkülönítésre.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
16. § A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát a 17. § (2) bekezdés kivételével minden esetben fenntartja magának.
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17. § (1)

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló vagy egyéb okból szükségessé
váló előirányzat-változások miatti költségvetési rendeletmódosításról a Képviselőtestület negyedévente, illetve szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig - december 31-i hatállyal - dönt.

(2)

A Képviselő-testület az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, valamint az ápolási díj vonatkozásában kizárólagosan fenntartja magának, az egyéb szociálpolitikai feladatokat - a bizottság döntési jogkörébe tartozó
szociális juttatások vonatkozásában - az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza át.

(3)

Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az érdekeltek - a polgármester koordinálásával - költségvetési beszámoláskor kötelesek a Képviselő-testületi ülésen
beszámolni. A költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

(4)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi
finanszírozásra a szerződést kösse meg. A szerződéskötés után ennek az
átvezetésére a költségvetési rendeletben tegyen javaslatot.

18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközt a piaci kamat figyelembevételével betétként elhelyezze, vagy államilag
garantált értékpapírt vásároljon.
19. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében mind az önállóan, mind pedig a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői a kiemelt
előirányzati főcsoportok (személyi juttatás, jutalékok, dologi kiadások) előirányzatát
csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.
20.§ Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződés külső
személlyel, szervezettel csak a polgármester és a jegyző által egyedileg, együttesen engedélyezett esetekben kerülhet sor.
21. § (1)

Az Önkormányzat költségvetési szervei saját működési bevételük eredeti előirányzatát meghaladó többletbevételt a Képviselő-testület engedélyével használhatják
fel.
Többlet tőkebevételt csak felhalmozási jellegű kiadásra, működési többlet
bevételét csak dologi kiadásra használhatja fel.
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22. § A feladatok elmaradásából származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások
felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
23. § Az Önkormányzat intézményeiben alkalmazott főfoglalkozású dolgozók részére
10.000,-Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít.
24. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete – 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 ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az
önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának
mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 10 M Ft-ot, és e tartozását
egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
25. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 30 napon túli tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a 18 és 18/A melléklet
szerint.
(2)

Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig kell az önkormányzat
jegyzője részére teljesíteni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
26. § Az Áht. előírásai, valamint a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a Képviselőtestület részére a tárgy évi költségvetésben tájékoztató jelleggel be kell mutatni:
(1) Az Áht. előírásai alapján a zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési rendelettel,
illetve annak mellékleteivel azonos szerkezetben.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl be kell mutatni e rendelet 20., 21., 22., 23., 24., 25.,
26.,27.,28.,mellékleteit
27. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell
alkalmazni.

SÁHÓ ZOLTÁNNÉ S. K.

FEHÉR ATTILA S. K.

jegyző

polgármester
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