Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
16/2008. (V.30.) számú rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
5/2008. (II.15.) számú rendelet módosításáról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II..15.)
számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban:
rendelet) alkotja:
1. §
A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2008. évi költségvetése
A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét:
b) bevételi főösszegét:

781.394 eFt
781.394 eFt

állapítja meg.”
2. §
A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. §
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg.
Működési kiadások előirányzata összesen:

661.588 eFt

Ebből:
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- társadalom és szoc.pol.juttatások
- működésre átadott pénzeszköz

282.635 eFt
97.273 eFt
133.175 eFt
143.596 eFt
3.705 eFt

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az alábbiak szerint
határozza meg.
Működési kiadások előirányzata:
1

A rendeletet a képviselő-testület a 2008. május 27-i ülésén fogadta el.

118.784 eFt

Ebből:
-

személyi juttatás
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadás
működésre átadott pénzeszköz

55.130 eFt
17.705 eFt
42.244 eFt
3.705 eFt

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt
előirányzatonként 2.3.4.5. sz. melléklet 4.5.6.7.8.9. oszlopa szerint állapítja meg.”
3. §
A Rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. §
Az önkormányzat felhalmozási kiadás összesen:
Ebből:
- beruházások előirányzata
- gépkocsi lízing

119.806 eFt
118.911 eFt
1.713 eFt

Az önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait jelen rendelet mellékletei
tartalmazzák.”
4. §
A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. §
Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai
feladatonként:
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat intézményeinél fűtéskorszerűsítés
Gépkocsi lízing
Kft.gép, gépjármű vás.
Tartalék(pályázati alap)

12.489 eFt
4.814 eFt.
1.713eFt
432 eFt
5.530 eFt

Helyi utak
Utak felújítása ,járdaépítés,felújítás
2007.évi útpályázat

43.652 eFt
33.346 eFt
10.306 eFt

Egészségügyi ellátás
Eü szolgáltatás fejlesztése

51.286 eFt
51.286 eFt

Oktatás
Márki S.Általános Iskola tornaterem felújítás

12.379 eFt
12.379 eFt”

5. §
A Rendelet 1-6. számú mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.
6. §
Ezen rendelet 2008. június 1. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr.Medgyaszai László
jegyző

