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Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 
  3/2008. (II.21.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl  

 
Az Önkormányzat Képviselıtestülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. §- a alapján a 2008. évi költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1. §. A rendelet hatálya a Képviselıtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat 

felügyelete alá tartozó részben önálló és nem önálló intézményekre terjed ki, valamint a 
Körjegyzıségre. 

2. §. /1/ Az államháztartási törvény 64. §. /3/ bekezdése alapján a címrendet a /2/ - /4/ bekezdés 
szerint állapítja meg. 
/2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı 
intézmények külön – külön alkotnak egy – egy címet. Ennek felsorolását a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 
/3/ A Körjegyzıség dolgozóinak illetmény megállapítása a Köztisztviselık jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. Törvény alapján történt. 
/4/ Az Önkormányzat költségvetésében szereplı – nem intézményi kiadások – a 3. sz. 
melléklet szerinti felsorolásban külön – külön címet alkotnak. 

 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
3. §. A Képviselıtestület a Magyarpolány Község Önkormányzata és intézményei, valamint a 

Körjegyzıség együttes 2008. évi költségvetésének 
 

Bevételi fıösszegét 194.258 ezer Ft-ban 
ezen belül:   
a felhalmozási bevételt 9.986 ezer Ft-ban 
a mőködési célú bevételt 184.272 ezer Ft-ban 
a mőködési bevételekbıl   
a normatív állami támogatás összegét 59.616 ezer Ft-ban 
az átengedett központi adók összegét 77.275 ezer Ft-ban 
a mőködési hitel összegét 0 ezer Ft-ban 
az elızı évi pénzmaradvány összegét 9854 ezer Ft-ban 
a helyi adók összegét 15.400 ezer Ft-ban 
az egyéb bevételek összegét 0 ezer Ft-ban 
a mőködési célra átvett pénzeszközöket 
a vállalkozási tevékenység bevételét 

22.127 
0 

ezer Ft-ban 
ezer Ft-ban 

Kiadási fıösszegét 194.258  ezer Ft-ban 
a mőködési célú kiadásokat 184.272  ezer Ft-ban 
ebbıl:   
a személyi jellegő kiadások 38.158 ezer Ft-ban 
a munkaadót terhelı járulékok 11.464 ezer Ft-ban 
a dologi jellegő kiadások 28.718 ezer Ft-ban 
az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.652 ezer Ft-ban 
a speciális célú támogatások 63.665. ezer Ft-ban 
a mőködési célú hitel visszafizetése 0 ezer Ft-ban 
a hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 6000 ezer Ft-ban 
a céltartalék 634 ezer Ft-ban 
az általános tartalék 34.981 ezer Ft-ban 
a felújítási kiadások 2.280 ezer Ft-ban 
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A költségvetési létszámkeretet                         26 fıben állapítja meg. 
 
Ezen belül:      
 
Körjegyzıség    11 fı 
Mővészeti alapiskola   11 fı 
Háziorvosi szolgálat     1 fı 
Védınıi szolgálat     1 fı 
Házi segítségnyújtás                1 fı 
Önkormányzati Ig. tev.    1 fı 
 

Az önkormányzat bevételei 
 
       4.§.  A 3. § - ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megoszlását a 1. sz. melléklet 2. 
oszlopa  tartalmazza. 

 
      5.§. A 4. § - ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket 
      intézményenként   címenként / a 1.sz. melléklet tartalmazza. 
         

Az önkormányzat kiadásai 
 
6.§. /1/ A Képviselıtestület 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenként / címenként / kiadásai – és ezen belül kiemelt – elıirányzatait a 2. sz. 
melléklet 6.,7.,8.,9. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. sz. melléklet 4. oszlopa 
szerint állapítja meg. 
      /2/ A rendelet 1/B.sz.melléklete az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kia- 
           dásait mérlegszerően mutatja be. 
 
7.§./1/ A Képviselıtestület az Önkormányzat költségvetésében szereplı mőködési jellegő 
feladatok kiadásait -  ezen belül kiemelt elıirányzatait – címenként a 3. sz. melléklet szerint 
állapítja meg. 

            /2/ A rendelet 4.sz.melléklete az önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza. 
            /3/ A rendelet 5.sz.melléklete az önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza. 
            /4/ A rendelet 6.sz.melléklete az önkormányzat céltartalékát mutatja be. 
            /5/ A rendelet 7.sz.melléklete az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak 
                 elıirányzatait mutatja be éves bontásban. 
            /6/ A rendelet 8.sz.melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazza. 
 
     8.§ A rendelet 2. sz. melléklete az önállóan gazdálkodó  

Német Kisebbségi Önkormányzat bevételét és kiadását       906 ezer Ft-ban, 
Körjegyzıség bevételét és kiadását    46.130 ezer Ft-ban, 
 
A részben önállóan gazdálkodó  
Mővészeti alapiskola bevételét és kiadását    39.373 ezer Ft-ban 
 állapítja meg. 

 
Általános és céltartalék 

 
      9.§. A Képviselıtestület az önkormányzat  

céltartalékát                           634  ezer Ft 
általános tartalékát                     34.981  ezer Ft 
összegben hagyja jóvá. 
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A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
10.§. /1/ A Képviselıtestület az államháztartási törvény 74. §. /2/ bekezdése alapján a 
jóváhagyott kiadási elıirányzat között átcsoportosítás jogát kivéve a támogatásokat és pénzbeli 
ellátásokat 100.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. 

/2/ Az /1/ bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években – a 
Képviselıtestület által jóváhagyottnál nagyobb – többlet kiadással nem járhatnak. 

 
11.§. /1/ Az évközben engedélyezett központi elıirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést 
igényel – a testület dönt a polgármester elıterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejő 
módosításával. 

       
12.§. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat 
felhasználási ütemtervet a  9. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselıtestület. 
 
13.§ . A Képviselıtestület a temetési segély összegét 2008.évre 15.000.- Ft-ban határozza meg. 
 
14.§. A Ktv.44/A§(1)bekezdés b. pontja és (2)bekezdés alapján Magyarpolány és Kislıd 
Községek Körjegyzısége Hivatalában dolgozó 
a.) valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselıt az alapilletményének 10 %-a,  
b.) valamennyi felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselıt az alapilletményének 10%-a 

illeti meg illetménykiegészítésként. 
 

      15.§.  A köztisztviselık illetményalapja 2008. évben 38.650.- Ft-ban került megállapításra. 
 

 
Záró rendelkezések 

       
      16.§. /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

A rendeletben jóváhagyott személyi juttatások hatályba lépése 2008.január 1, a 
Körjegyzıségnél  történt soron kívüli béremelés tekintetében 2008. március 1. 

                  
               /2/ A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
          
       A rendelet kihirdetésének napja 2008. február 21. 
 
Magyarpolány, 2008. február 21. 
 
                                
                                   
 

Polt Rita                                      Korbély Gyuláné             
                                  polgármester                                         mb. körjegyzı 
 
 

 
 

 


