Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
20/2008. (IX.24.) 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:
állapítja meg.

804.940 eFt
804.940 eFt
2. §

A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. §
Költségvetési bevételek
(1) az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásaként, illetve működési
és felhalmozási részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Forráshiány összege:

67.618 eFt

Ebből : működési:

67.618 eFt

A forráshiány megszüntetésére, enyhítésére a képviselő-testület a 2008. évi
költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 17. § (1) bek. 6. sz. mellékletében foglalt
feltételek szerint pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2008. évi költségvetési bevételeinek
forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként
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A rendeletet a képviselő-testület a 2008. szeptember 23-i ülésén fogadta el.

a 2.3.4.5. számú melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű
bevételi forrásokat a 6. sz. melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza.
3. §
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:
Ebből:
-

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

685.134 eFt
299.462 eFt
102.639 eFt
134.645 eFt
144.646 eFt
3.742 eFt

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

123.380 eFt

Ebből:
- személyi juttatás
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadás
- működésre átadott pénzeszköz

58.615 eFt
18.802 eFt
42.244 eFt
3.719 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.”
4. §
A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. §
A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja
meg:
Főfoglalkozású

105 fő, ezen belül:

- köztisztviselő
- közalkalmazott
- MT szerint foglalkoztatott
Részfoglalkozású
Képviselők

14 fő
90 fő
1 fő
7 fő
11 fő

Egyéb jogviszony (polgármester)

1 fő
50 fő”

Szerződéses foglalkoztatottak

5. §
A Rendelet 1-7. számú mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.
6. §
Ezen rendelet 2008. szeptember 24. napján lép hatályba.

Dila Istvánné
alpolgármester

dr.Medgyaszai László
jegyző

