Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselıtestületének
7/2008. ( V. 30. ) számú rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló
2/2008. ( II. 18. ) számú rendelet módosításáról

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselıtestülete az államháztartásról szóló –
módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése
alapján, figyelembe véve ezen jogszabály rendelkezéseit, valamint a költségvetési szervek
tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjérıl szóló – módosított – 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2008. évi költségvetésrıl szóló 2/2008. (
II. 18. ) számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.
számú melléklete lép.
2. §
A rendelet 9. §-ban meghatározott 7. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete
lép.
3. §
A rendelet 11. §-a az alábbiak szerint módosul:
„11. § Az általános és céltartalék elıirányzatok:
- az önkormányzat tartaléka: 305.416 ezer forint, melybıl:
- általános tartalék: 99.355 ezer forint,
- céltartalék:
206.061 ezer forint.
melybıl:
Kötvénykibocsátás fedezete 200.000 ezer forint
A közúti közlekedés biztonságának fejlesztése Alsómocsoládon 6.061 ezer forint”
4. §
A rendelet az alábbi 12/A § beiktatásával egészül ki:
„12/A § Az önkormányzat bevételi és kiadásai elıirányzatainak teljesülését mutató
elıirányzat felhasználási ütemtervet a 9/b. számú melléklet tartalmazza.”
5. §

A rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselıtestület az Önkormányzat éves létszámkeretét 34 fıben állapítja meg.”

6. §
A rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Képviselıtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti idıszakban
tett intézkedéseirıl (bevételek) beszedése, az elızı évi kiadási elıirányzatok belül a kiadások
arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek
és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.”
7. §
(1) A módosított rendelet egyéb rendelkezései változatlanok.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.
Alsómocsolád, 2008. május 29.
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A rendelet kihirdetve:
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