Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselı-testületének
1/2007. (III. 6) rendelete
Alsómocsolád község 2007. évi költségvetésérıl1

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselı-testülete (Továbbiakban:
önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. t. 91. (1)
bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a
alapján, A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII.
törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételeknek megfelelıen, valamint a
község 2007. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 167/2006. (XII. 14.)
számú képviselıtestületi határozat figyelembevételével a község 2007. évi
költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Alsómocsolád község költségvetése

A rendelet hatálya
1.§

/1/ E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, az „İszi Fény” Idısek Otthona
Egyesített Szociális Intézmény, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó
Körjegyzıség Alsómocsolád (továbbiakban: Körjegyzıség), valamint a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat
költségvetésére, illetve 2007. évi gazdálkodására.
/2/ Alsómocsolád község 2007. évi költségvetési címrendjét e rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§

/1/ A képviselı-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi
fıösszegét: 2
A képvisekıtestület a község 2007. évi módosított költségvetésének bevételi
fıösszegét 262.760 e Ft-ban állapítja meg.
1
2

Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2008 (IV.24.) számú rendelettel, Hatályos: 2008. április 24.
Módosította: az 5/2008 (IV.24.) számú rendelet, Hatályos: 2008. április 24.

Ezen belül:

Eredeti
ezer Ft-ban

I. Mőködési bevételek
1.Intézményi mőködési
bevételek
2. Önk. sajátos
mőködési bevételei
2.1 Illetékek
2.2 Helyi adók
2.3 Átengedett
központi adók
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb
sajátos
bevételek
II.Támogatások
1.Önkormányzat költségvetési támogatása
1.1Normatíív állami hozzájárulás
1.2
Központosított
támogatás
1.3 Normatív kötött felhasználású
támogatás
1.4 A leghátrányosabb helyzető kist.
felzárk. tám.
1.5 Céljellegő decentralizált
támogatás
1.6 Egyéb
központi
támogatás
III.Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
1.Tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesíítése
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és
tıkebevételei
3. Pénzügyi
befektetések bevételei
IV. Véglegesen átvett
pénzeszközök
1. Mőködési célú
pénzeszköz átvétel
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
V. Hitelek, értékpapírok,tám. Kölcsönök
visszatérülése
VI.Hitelek
1.1 Mőködési célú hitel,kötvénykibocsátás
1.2 Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás
VII. Pénzforgalom nélküli
bevételek
1. Elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele
2. Elızı évi vállalkozói eredmény igénybe

Módosított
elıirányzat
266978
262760
155411
161068
32211

43630

123200
0
84420

117438
0
84435

33377
5403

29796
3207

22333
22333
19869

30806
30806
19869

0

6068

2464

2688

0

2034

0
15000

147
0

15000

73928

54160

48742
25186

53460
700

0
0
0

0
16420
16420

306
306

306
306

vétele
/ 2 / A képviselıtestület a község 2007 évi módosított költségvetésének kiadási
fıösszegét3
262.760 eFt-ban állapítja
meg.
Ezen belül :
ezer Ft-ban
266978
262760
Személyi juttatások
kiadásai
Munkaadókat terhelı járulékok kiadásai
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
Beruházási és egyéb
kiadások
Hitelek és kölcsönök
kiadásai
Tartalék

50304
14099
36818
83103

63334
17703
60001
86732

51799

17715

24819
6036

17275
0

/3/ A költségvetés összevont mérlegét e rendelet 2. számú és 3. számú melléklete
tartalmazza.

A Körjegyzıség bevételei és kiadásai
3. §

/1/ A képviselıtestület a Körjegyzıség 2007. évi költségvetésének bevételi
fıösszegét:
37.858
e Ft-ban
ezen belül:
- Saját bevételét
e Ft-ban
- Átvett pénzeszközöket
e Ft-ban
- Mőködési bevételeit
37.858
e Ft-ban
- Központi költségvetésbıl
kapott mőködési támogatást
e Ft-ban
/2/ A képviselıtestület a Körjegyzıség 2007. évi költségvetésének kiadási
fıösszegét:
37.858
e Ft-ban,
ezen belül:
- személyi juttatások elıirányzatát
23.758
e Ft-ban
- munkaadót terhelı
járulékok elıirányzatát
- dologi kiadások elıirányzatát
3

6.317 e Ft-ban
7.783
e Ft-ban

Módosította: az 5/2008 (IV.24.) számú rendelet, Hatályos: 2008. április 24.

- beruházási és egyéb kiadások
elıirányzatát
- a tartalékot
állapítja meg.

-

e Ft-ban
e Ft-ban

/3/ A Körjegyzıség 2007 évi költségvetését jóváhagyó képviselı-testületi határozatok
e rendelet 4. számú mellékletét képezik.

Fejlesztések
4.§
A képviselı-testület által a községben 2007. év során megvalósítandó
beruházások és fejlesztések megnevezését és tervezett költségvonzatát e
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Tartalékok
5.§
A képviselı-testület a gazdálkodás biztonsága érdekében, az elıre nem
tervezhetı kiadások biztosítására, a mőködtetés hiányainak pótlására, az
esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására, valamint egyéb törvényi
kötelezettségei teljesítése 6.036 e Ft tartalékot képez.

Gördülıtervezés
6.§
A képviselı-testület eleget téve jogszabályi kötelezettségének a mőködési és
felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét 2007. – 2009. évre
vonatkozóan e rendelet 6. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Térítési díjak
7.§
A községben élı szociálisan rászoruló felnıttek és gyermekek részére pénzben
és természetben nyújtandó ellátásokról szóló 1/2006. (II. 01.) önkormányzati
rendelet 32.§ /1/ bek. a).- b.) pontjában meghatározott természetben nyújtott
ellátások díját, valamint a 33.§ /1/, /2/ és /3/ bekezdésében meghatározott
intézmények által nyújtott ellátások után fizetendı térítési díj mértékét,
csökkentésének, elengedésének eseteit és módjait – 2007. évre vonatkozóan – e
rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
A gazdálkodás rendje
8.§
/1/ E rendeletben foglalt költségvetési elıirányzatok felhasználása, átcsoportosítása
vagy módosítása a képviselı-testület hatáskörébe tartozik.

/2/ Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követı években
pénzügyi kihatással, elkötelezettséggel járó, valamint a költségvetés bevételi
oldalát csökkentı elıterjesztések csak szükségszerőségüket igazoló javaslatával
terjeszthetık a képviselı-testület elé.
/3/ Az elıterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatnak tartalmaznia kell, hogy az
elıirányzat módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, és
meg kell jelölni a többletkiadást ellentételezı bevételi forrást is.

/4/ A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség – a kötelezettség
vállalás rendjének megfelelıen – a jóváhagyott kiadási elıirányzatok mértékéig
vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetık el. (Utalványozhatók)
/5/ A költségvetésben jóváhagyott kiadási elıirányzatok 2007. december 31-én
meglévı, kötelezettséggel nem terhelt maradványa törlésre kerül.

9.§
Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezıtlen
változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetıen
veszélyeztetik, a polgármester – teljes önkormányzati körben – a
kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy
korlátozhatja. A korlátozó intézkedés elrendelésérıl, az elrendelés indokairól a
képviselı-testületet soron következı ülésén tájékoztatja.

10.§
A képviselı-testület az átadott pénzeszközök és a szociális segélyek
felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
- Az átadott pénzeszközök utalása havi/negyedéves bontásban a
tárgyhó/tárgynegyedév 15. napjáig történik.
- A szociális segélykeretek és a szociális rászorultság alapján biztosított
természetbeni
juttatásokra
tervezett
keret
felhasználása
havonta
idıarányosan történhet.
- Érdekeltségi díj (víztársulat stb.) átadás két egyenlı részletben március hó
31.napjáig, illetve augusztus hó 31. napjáig történhet.

11.§
A behajthatatlan, illetve elévült követelések törlésérıl – amennyiben azok
behajtása valamennyi jogszabályi lehetıség igénybevételét követıen sem
vezetett eredményre – a képviselıtestület dönt.

12.§

A polgármester a költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok terhére 100 e Ft
erejéig vállalhat elkötelezettséget.
Az elkötelezettség vállalásáról a képviselıtestületet soron következı ülésén
tájékoztatni kell.

II. Fejezet
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
költségvetése
13.§
/1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi bevételeinek fıösszege:
2007. évi kiadásainak fıösszege:

786
786

e Ft
e Ft.

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése a kisebbségi önkormányzat
határozata alapján elkülönítetten épül be a község költségvetésébe.
A helyi cigány kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát e rendelet 8.
számú melléklete tartalmazza.
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott elıirányzatok felosztásáról a helyi cigány
kisebbségi önkormányzat dönt.
/4/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása negyedéves ütemezésben a
tárgynegyedév elsı hónapjának 20. napjáig történik. A kisebbségi önkormányzat
a felvett, illetve részére kiutalt finanszírozással havonta a tárgyhónap 5. napjáig
köteles a könyveléshez szükséges eredeti bizonylatokkal elszámolni a Körjegyzıi
Hivatalban.
Amennyiben az elszámolás nem történik meg, vagy nem szabályszerő a
következı negyedéves finanszírozás – az elszámolási kötelezettség teljesítéséig
– visszatartható.
14.§
Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat által vállalt, de nem teljesített pénzügyi kötelezettségekért – a
kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelıen –
semmilyen mértékben nem felel.
III. Fejezet
A Német Kisebbségi Önkormányzat
költségvetése

15.§
/1/ A Német Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi bevételeinek fıösszege:
2007. évi kiadásainak fıösszege:

800
800

e Ft
e Ft.

/2/ A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése a kisebbségi önkormányzat
határozata alapján elkülönítetten épül be a község költségvetésébe.
A helyi német kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát e rendelet 9.
számú melléklete tartalmazza.
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott elıirányzatok felosztásáról a helyi német
kisebbségi önkormányzat dönt.
/4/ A Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása negyedéves ütemezésben a
tárgynegyedév elsı hónapjának 20. napjáig történik. A kisebbségi önkormányzat
a felvett, illetve részére kiutalt finanszírozással havonta a tárgyhónap 5. napjáig
köteles a könyveléshez szükséges eredeti bizonylatokkal elszámolni a Körjegyzıi
Hivatalban.
Amennyiben az elszámolás nem történik meg, vagy nem szabályszerő a
következı negyedéves finanszírozás – az elszámolási kötelezettség teljesítéséig
– visszatartható.
16.§
Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Német Kisebbségi
Önkormányzat által vállalt, de nem teljesített pénzügyi kötelezettségekért – a
kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelıen –
semmilyen mértékben nem felel.
IV. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
17.§
/1/ A képviselı-testület a köztisztviselık 2007. évi illetményalapját 36.800. Ft-ban
határozza meg.
/2/ A képviselı-testület az éves létszámkeretet 28 fıben határozza meg.
/3/ A köztisztviselık havonta a személyi jövedelemadóról szóló törvény által
meghatározott, adómentes összeghatárnak megfelelı mértékben étkezési
hozzájárulásra jogosultak.
Az étkezési hozzájárulás összegét a költségvetés tartalmazza.
/4/ A bérek bankszámlára történı utalása miatti többletköltségek ellensúlyozására a
költségvetés tartalmazza a szükséges fedezetet.
18.§
/1/ A képviselı-testület a költségvetés pénzügyi mérlege esetleges átmeneti
finanszírozási problémáinak megoldására 37000 e Ft likvid folyószámla
hitelkerettel rendelkezik számlavezetı pénzintézetnél, az OTP Bank Rt. Komlói
Fiókjánál.

/2/ A hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezetéül az igénybevétel idıpontját
követıen befolyó bevételek szolgálnak.

19.§
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben elfogadott
és elıírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
20.§
E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetéseirıl szóló CXXVII. törvény, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni.
21.§
E rendelet mellékletét képezik az alább felsorolt és e rendelethez csatolt
mellékletek:
1. sz. melléklet:
költségvetési címrend
2. sz. melléklet:
összevont mérleg (bevételek)
3. sz. melléklet:
összevont mérleg (kiadások)
4.sz. melléklet:
Képviselı-testületek határozatai (3.db)
5. sz. melléklet:
beruházások, fejlesztések
6. sz. melléklet
2007. – 2009. évi mőködési és felhalmozási
bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege,
(gördülıtervezés)
7. sz. melléklet
intézmények és szolgáltatások igénybevételéért
fizetendı térítési díjak mértéke 2007. évben
8. sz. melléklet:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
költségvetési határozata
9. sz. melléklet:
A Német Kisebbségi Önkormányzat
költségvetési határozata
22.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit – 2007. év december31-éig-, Alsómocsolád Község
Önkormányzata, az „İszi Fény” Idısek Otthona Egyesített Szociális Intézmény,
a Körjegyzıség, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Német Kisebbségi
Önkormányzat 2007. évi gazdálkodása során kell alkalmazni.

Dicsı László
polgármester

Dr. Babits András
körjegyzı

Elfogadta a képviselı-testület: 2007. március 6-ai ülésén
Kihirdetve: 2007. március 7.
Dr. Babits András
körjegyzı

