GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3/2008. (II. 20.) KT. SZ. RENDELETE A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Geszt Község Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló többször is módosított 1992.
évi XXXVIII. Törvény 69. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a 2008. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:
1. §
Geszt Község Képviselő-testülete az önkormányzat címrendjét 2008. évre a rendelet 1. sz. 2. sz. melléklete szerint - az arab számmal jelölt pontokban - határozza meg.
2. §
Geszt Község Önkormányzat 2008. évi bevételeinek főösszege 166. 774 E/Ft - mely forrásként /ezer Ft-ban/ - a rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg, mely tartalmaz:
5 015 E/Ft intézményi működési bevételt
33 890 E/Ft sajátos működési bevételt
83 079 E/Ft állami támogatást
7 784 E/Ft támogatások, kiegészítések, támog. ért. bevételt
37 853 E/Ft hitel bevételt
3. §
Geszt Község Önkormányzat 2008. évi kiadásainak főösszege 166. 774 E/Ft - mely címenként /ezer Ft-ban/ - a rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg, mely tartalmaz:
74 473 E/Ft személyi juttatás összeget
24 604 E/Ft munkaadókat terhelő járulék összeget
34 896 E/Ft dologi kiadások összeget
25 785 E/Ft működési célú pénzeszk. átadás egyéb támogat.
150 E/Ft ellátottak pénzbeli juttatása
260 E/Ft felújítási kiadás összeget
6 606 E/Ft felhalmozási tartalékot
4. §
(1) Geszt Község Képviselő-testülete elrendeli, hogy a rendelet 2. sz. melléklet szerint
megállapított összes kiadási előirányzaton belül a nevelési, közoktatási intézmények és az
önkormányzat - a rendeletekben, határozatokban és megállapodásokban szabályozottakat,
továbbá a bevételekre is figyelemmel – úgy gazdálkodhatnak, hogy a címrend szerinti kiadási címeken tervezett előirányzatokon felüli teljesítés (túllépés) az önkormányzat pénzeszközeit semmiképpen nem terhelheti.
(2) Az önkormányzati pénzeszközök terhére történő címenkénti kiadási előirányzatok módosítására a képviselő- testület jogosult.

2

(3) Az önkormányzat költségvetésében megállapított címenkénti előirányzatokon belül – a
nevelési, közoktatási intézmények és az önkormányzat – a saját és a hozzájuk tartozó bármely szakfeladataik között szabadon átcsoportosíthat.
5. §
A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló módositott 1992. évi XXIII. Törvény 43.§. /l/ bekezdésében foglalt, II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2008. év január hó 01.-től 38 650 Ft-ban állapítja meg.
6. §
A nevelési, közoktatási intézmények az intézményi működési bevételeikkel – előirányzaton
belüli és azokon túli teljesítésével – nem rendelkeznek. Az intézményi bevételek felett az
önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott az önkormányzat rendelkezik.
7. §
A nevelési, közoktatási intézmények a költségvetési évben az intézmény személyi jellegű
kiadási előirányzatából törvényi kötelező jelleggel nem bíró és nem illető kifizetésekről –
kivéve a költségvetési rendeletben rögzítetteket – abban az esetben rendelkezhetnek,
amennyiben a kötelezettséget terhelő összegeknek az elkövetkező (időszaki) évi fedezetét
legalább a kötelezettség vállalás elrendelésével egy időben és kizárólag a saját hatáskörű
intézkedéssel és tartósan is biztosítják.
8. §
A Képviselő-testület az önkormányzat és a polgármester ÁFA-val növelt reprezentációs
keretét az éves bevételi előirányzat 0,30 % megfelelő mértékben állapítja meg.
9. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat szociális kiadásainak (a saját erő) keretösszegeit
és felhasználását - a rendelet 4. sz. mellékletében rögzítettek figyelembe vételével - az
alábbiak szerint határozza meg:
a.) Ezen rendelet 4. sz. mellékletben rögzített szociális támogatási pénzeszközök terhére más címen szociális támogatás kizárólag abban az esetben és olyan mértékben adható amennyiben a szociális támogatások - 4.sz. melléklet szerint - és annak a tárgyév
előző időszakában fel nem használt összege arra lehetőséget, fedezetet adnak.
(2) A rendelet 4. sz. mellékletében rögzített szociális ellátások, támogatások keretösszegének betartása a szociális ellátások, támogatások felhasználására jogosultak egyetemleges
felelősség mellett - akár a támogatások soron kívüli felülvizsgálatával - éves összesenben
kötelező.
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(3) Ezen rendelet 9. §-ában valamint a 4. sz. mellékletben engedélyezett támogatási és felhasználási éves keret összegeket túllépni csak a képviselő-testület által - a felhasználás
előtt - előre megállapított fedezetbiztosítását követően és annak mértékéig lehet.
(4) Nem állapítható meg támogatás azoknak, akik helyett az önkormányzat fizeti meg a
közüzemei díjak (áramdíj, vízdíj, szemétszállítás, stb.) egy részét vagy egészét, továbbá
addig azoknak sem, akik maradéktalanul nem fizetik vissza azt a kiutalt támogatási összeget, melynek az önkormányzat részére történő visszafizetéséről a jogosultak jogerősen a
támogatott terhére rendelkeztek.
10. §
(1) Geszt Község Képviselő-testülete a nevelési-közoktatási intézmények és az önkormányzat létszámkeretét - települési képviselők és a polgármester, valamint a közhasznú és
közcélú foglalkoztatottak nélkül - 2008. év január 01.-től maximum 28 közalkalmazotti
átlaglétszámban az alábbiak szerint határozza meg:
•
•
•
•
•
•

Önkormányzat:
Közalkalmazott
Geszt Általános Iskola és Könyvtár:
Közalkalmazott
Geszt Községi Óvoda:
Közalkalmazott

9 fő
14 fő
5 fő

11. §
(1) A Képviselő-testület rögzíti, amennyiben a 2008. évben a működési kiadások előirányzat szükségletét nem fedezi a 2008. évben elnyert kiegészítő állami támogatás összege, úgy
annak fedezete elsődlegesen a felhalmozási tartalék előirányzat.
(2) A Képviselő-testület azt is rögzíti, hogy a 2008. évben befolyt kommunális adó teljes
összegét, a 2007.évi lakáshoz jutás feladatai jogcímmel megegyez összegét 1. 631. 085 Ftot felhalmozási kiadásokra fordítja akként, hogy a felújítási, felhalmozási tartalék előirányzatok között eredeti előirányzatként a orvosi rendelő ingatlan akadálymentesítésének és a
Kastély (Iskola) épületének felújításához saját erő biztosítására használja fel.
12. §
A rendelet 5. sz. melléklete 2008. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési
és felhalmozás célú bevételi és kiadási előirányzatokat. Úgyszintén a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait is melyek a költségvetési év folyamatai, áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint kerültek
meghatározásra.
13. §
(1) A Képviselő-testület a rendelet 7. sz. és 8. sz. mellékletei a költségvetési évre az eredeti
előirányzatoknak megfelelően ütemtervben rögzíti - címrend szerint, havi bontásban és
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halmozottan is - az önkormányzat előirányzatainak felhasználását, míg a rendelet 9. sz.
melléklet, pedig az önkormányzat előirányzatainak tervezett felhasználásával számított
likviditási tervezetét.
(2) A Képviselő-testület a rendelet 6. sz. melléklete szerint rögzíti az önkormányzat rövid
és hosszúlejáratú kötelezettségeit, valamint a követeléseit.
(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az eredeti előirányzat felhasználási ütemtervben
rögzített, és a költségvetési évre - ezen rendelet szerint, és a későbbi rendelet módosításokkal korrigált - a kiadási előirányzatok felhasználása abban az esetben és olyan mértékben
lehetséges, amennyiben az előirányzat felhasználási ütemterv szerinti - ezen rendelet szerint és a későbbi rendelet módosításokkal korrigált - bevételi előirányzatok teljesítése során
befolyt bevételek arra fedezetet biztosítanak.
(4) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a polgármester az előirányzat felhasználási
ütemtervben rögzített - költségvetési rendeletmódosításokkal korrigált - előirányzatok felhasználásán felül jogosult az olyan kiadásokat is teljesíteni, amelyek fedezete a kiadások
teljesítését követően - annak függvényében - az állami pénzeszközök terhére igényelhető
jogszerű állami támogatás vagy átvett pénzeszköz. A polgármester továbbá jogosult az előirányzat felhasználási ütemterven felüli olyan bevételek beszedésére, amely fedezete későbbi időpontban felhasználható kiadás, vagy előirányzatokon felüli bevétel.
(5) Az előirányzat felhasználási ütemterv és az önkormányzat likviditási módosított tervezetét a továbbiakban és a költségvetési évre vonatkozóan - kizárólag a költségvetési rendelet módosítások figyelembe vételével - a polgármester által igényelt időpontokban és a rendelet mellékletében készült szerkezetben az önkormányzat biztosítja.
14. §
(1) Geszt Község Képviselő-testülete elrendeli, hogy a polgármester a működési forráshiány megszüntetése érdekében kiegészítő állami támogatás iránti igényt nyújtson be, 2008.
április 20-ig a Igazgatóságon keresztül a Pénzügyminiszterhez.
(2) A Község Képviselő-testülete elrendeli továbbá, hogy a polgármester a Magyar Köztársaság Költségvetésében biztosított lehetőség alapján a 2008. évi működési forráshiány
megelőlegezésére a 2007. évben folyósított támogatás összegének 50 %-ig finanszírozási
előleg igénybevételéről gondoskodjon 2008. március 5-ig a MÁK Területi Igazgatóságon
keresztül.
15. §
Az egyes támogatások és azok kiegészítése, továbbá az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására igényelt normatív kötött felhasználású támogatások szabályszerű igénylésére, felhasználására és elszámolására valamint a közcélú és közhasznú
munkaerő foglalkoztatására - a törvények és ezen rendelet szerintiek betartásával - a polgármester jogosult.
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16. §
A nevelési, közoktatási intézményi támogatások (a felhasználástól függetlenül) – a normatív, normatív kötött, központosított, egyéb állami támogatások az átvett pénzeszközöket is
beleértve – szabályszerű felméréséről, igényléséért, felhasználásáért, elszámolásáért, és
dokumentálásáért az érintett nevelési, közoktatási intézmények vezetői a felelősek.
17. §
Geszt Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
eredeti költségvetésének számait - a bevételek és kiadások fő összegének figyelembe vételével, kerekítésével - megváltoztassa, amennyiben a költségvetés adatszolgáltatási rendszere a jóváhagyott keretösszegek során a kerekítési, értelmezési szabályok szükségessé teszik.
18. §
Ezen rendelet 2008. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január l-től kell
alkalmazni.
Geszt, 2008. február 18.

Fábián Zsuzsanna
polgármester

Kihirdetve:
2008. 02. 20.

dr. Makai Sándor
körjegyző

dr. Makai Sándor
körjegyző

