Kövegy Község Önkormányzatának 4/2008.(III.26.) Ö.r. számú rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről
szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Kövegy Község
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az
önkormányzat irányítása alá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
(továbbiakban: intézmények) költségvetésére, költségvetésének módosítására.
2. §.
Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2008. évre a
következők szerint határozza meg:
Cím

Alcím

száma

száma

Megnevezése

==============================================================
I.

Önkormányzat

II.

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

III.

Önkormányzat intézmények ellátó kisegítő szolg.

IV.

Közvilágítás

V.

Szociális ellátások
1.

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

2.

Időskorúak járadéka

3.

Ápolási díj

4.

Pénzbeli átmeneti segélyek

5.

Pénzbeli temetési segélyek

6.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

7.

Egyéb rászorultságtól függő ellátás

8.

Köztemetés

9.

Közgyógyellátás

VI.

Művelődési ház

VII.

Közművelődési könyvtári tevékenység

VIII.

Családi ünnepek szervezése

3. §.
(1) Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének eredeti
bevételi főösszegét 36.082 e Ft-ban, kiadási főösszegét 36.082 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei
címek, alcímek kiemelt előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 1/1. számú melléklet mutatja.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei
címek, alcímek kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. számú, valamint a költségvetési
szervek létszám-előirányzatát e rendelet 2/1. számú melléklete tartalmazza.
(5) A hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 3. számú mellékletben található.
(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegrendszerben a 4.
számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
(7) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 5. számú melléklet
tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási
ütemtervet a 6. számú melléklet mutatja.
(9) A közvetett támogatások kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(10)Az önkormányzat bevételeinek 2006. évi tényleges, 2007. évi várható és 2008. évi eredeti
előirányzatainak alakulásáról a 8. számú melléklet ad tájékoztatást.
(11)Az önkormányzat kiadásai a 2006. évi tényleges, 2007. évi várható és 2008. évi eredeti
előirányzatainak alakulásáról a 9. számú melléklet ad tájékoztatást.
(12)Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérleg rendszerű változásait a 10. számú
melléklet tartalmazza.
4. §.
(1) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott
személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott
személy jogosult.
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért,
valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(3) A gazdálkodás részletes szabályozásait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
(4) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a
gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.

5. §.
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot
biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, utólag a költségvetési rendelet módosítására
irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, és létszámkeret között
átcsoportosítást kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.
6. §.
(1) Kövegy Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számláit a Székkutas és Vidéke
Takarékszövetkezet Csanádpalotai kirendeltsége vezeti.
(2) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.
7. §.
(1) A képviselő-testület a köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozat szerinti
illetményalapot 2008. évre 38.650.-Ft-ban állapítja meg.
8. §.
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1. napjától
kezdve kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2007.(XII.19.)Ö.r. rendelet jelen
rendelet kihirdetésével hatályát veszti.
(3) A helyi rendelet az Európai Uniós jogharmonizációs célból felülvizsgált és a közösségi
normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.

Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester

Benákné Bárdi Ilona
körjegyző

