OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE
1/2008. (II.15) rendelet
Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi
XXXVIII. Törvény ( továbbiakban Áht) 65.§-a alapján a 2008. évi költségvetésrıl az alábbi rendeletet
alkotja:
ELSİ RÉSZ
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményre terjed ki.
2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint
állapítja meg.
(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények –
külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4., 4/2., 4/3., 4/4. sz. mellékletek
tartalmazzák.
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplı – nem intézményi – kiadások a 3. sz.
melléklet szerinti felsorolásban –külön címet alkotnak.
I.

Az önkormányzat bevételi, kiadási elıirányzatai

3.§. A Képviselı-testület az önkormányzat 2008.évi
a.) bevételeinek fıösszegét 318.030.000 Ft –ban, azaz háromszáztizennyolcmillióharmincezer forintban,
kiadásainak fıösszegét 318.030.000 Ft-ban, azaz háromszáztizennyolcmillió-harmincezer
forintban ;
b.) költségvetési bevételeinek összegét 301.477.000 Ft-ban, azaz háromszázegymilliónégyszázhetvenhétezer forintban,
költségvetési kiadásainak összegét 316.430.000 Ft-ban, azaz háromszáztizenhatmilliónégyszázharmincezer forintban;
c.) finanszírozási bevételeit 16.553.000 Ft-ban, azaz tizenhatmillió-ötszázötvenháromezer
forintban ( melybıl mőködési hitelfelvétel 11.953.000 Ft , felhalmozási hitelfelvétel
4.600.000 Ft) finanszírozási kiadásait 1.600.000 Ft-ban, azaz egymillió-hatszázezer
forintban ( melybıl felhalmozási célú hitel visszafizetés 1.200.000 Ft, kamatfizetés
400.000 Ft) állapítja meg.

4.§. (1) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét bevételi források és fıbb kiadási jogcímek
szerint az 1.számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat részére a központi költségvetésbıl folyósítandó állami támogatások
és állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a rendelet 2.számú melléklete tartalmazza.
(3) Ozora Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala bevételeit, kiadásait bevételi
források és kiemelt elıirányzatokat a 3.számú melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat önálló és részben önálló intézményeinek bevételi és kiadási
elıirányzatait a rendelet 4., 4/2., 4/3., 4/4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat és az intézmények 2008.évi létszámkeretét a 3, 4., 4/3.számú
melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat 2008.január 1. napjá fennálló hitelállományát fajtánként,
összegszerőségében, az éves törlesztési mérték vonatkozásában az 5.számú melléklet
tartalmazza.
(7) Az önkormányzat több éve kihatással járó feladatainak elıirányzatait a 6.számú
melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2008.évi közvetett támogatásait a 7.számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai célonkénti részletezését a 8.számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(10) A felújítási kiadások feladatonkénti elıirányzatát a 9.számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
(11) Ozora Község Önkormányzata kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését a
10.számú melléklet alapján fogadja el.
(12) Az Önkormányzat 2008. és az ezt követı két évre számított bevételeit és kiadásait a
11.számú melléklet szerint fogadja el.
(13) Az önkormányzat 2008.évi mőködési, felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a
12.számú melléklet szerint fogadja el.

MÁSODIK RÉSZ
Elıirányzat-módosítási hatáskörök
5.§.(1) A Képviselı-testület által jóváhagyott elıirányzatok között átcsoportosítani nem lehet, kivéve,
ha a helyi önkormányzati feladatok ellátása – pénzügyi fedezet hiánya miatt – veszélybe kerülne.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben 500.000 Ft-ig terjedı elıirányzat
átcsoportosításának jogát a Képviselı-testület a polgármesterre ruházza.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeghatár feletti elıirányzat átcsoportosítását – a
polgármester kezdeményezésére – a Képviselı-testület engedélyezi.
(4)Az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy állami pénzalap által
biztosított pótelıirányzatról – mely a költségvetési rendeletet módosítja – a polgármester a
Képviselı-testületet tájékoztatja.
(5) Amennyiben az Országgyőlés elıirányzatot zárol az önkormányzatnál, a Képviselı-testület a
költségvetési rendeletet módosítja.

6.§.(1)Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye az e rendeletben jóváhagyott bevételi
elıirányzatait meghaladóan képzıdött többletbevételeinek terhére bevételi és kiadási
elıirányzatának fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat, és a megfelelı részelıirányzatokat a (2)
bekezdés szerint saját hatáskörben módosíthatja.
(2) Az elıirányzat módosítás az Áht. Végrehajtására kiadott 217/1998.(XII.30) Korm.rendelet
(továbbiakban: Ámr) 51.§.(1)-(4) és (10) bekezdésében foglaltak szerint történhet.
(3) Saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-módosításról a jegyzıt az intézményvezetıi
intézkedéssel egyidejőleg tájékoztatni kell, melyrıl a jegyzı elıkészítésében a Polgármester a
Képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
7.§.A Költségvetési rendeletben meghatározott tartalék felhasználásáról a Képviselı-testület határoz.

HARMADIK RÉSZ
Gazdálkodás rendje

8.§.(1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik bevételei
beszedésérıl, kiadásai teljesítésérıl.
(2) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa megjelölt
személy vállalhat az Ámr.XII.fejezetébe, az önkormányzat szervezeti és mőködési
szabályzatában, illetıleg a számlarendben meghatározottak szerint.
(3) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert – jegyzı ellenjegyzésével- az
önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök
betétként történı elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
9.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja – fı szabályként – hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl. Az Önkormányzat és
intézményei pénzeszközeit az OTP. Bank Nyrt. Tamási Fiókjánál vezetett bankszámlán
kezelik.
(2) Az önkormányzat a folyószámla-hitelkeret összegét 12.000 ezer Ft-ban, egyszeri
hitelfelvételét 8.000 ezer Ft-ban határozza meg. A polgármester jogosult arra, hogy az
átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezetı bankhoz folyószámla-hitel
kérelmet nyújtson be. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat
a költségvetés bevételeit jelöli meg. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a
hitel visszafizetésének idıtartama alatt az igénybevett hitelt és járulékait – felhalmozási és
tıke jellegő kiadásokat megelızıen – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve
költségvetési elıirányzat módosításai során figyelembe veszi.
(3) Amennyiben a folyószámlahitel-keret megnyitására nem került még sor, illetve a
folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a
Képviselı-testület munkabér hitel felvételt engedélyez és felhatalmazza a polgármestert az
ezzel kapcsolatos hitelszerzıdés megkötésére. A polgármester a hitelszerzıdésrıl annak
aláírását követı soron következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételérıl való döntés – kivéve a (3) bekezdés
szerinti munkabér hitelt - egyaránt a képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A

hitelszerzıdés aláírására a képviselı-testület feljogosítja a polgármestert a jelen rendeletbe
foglaltak szerint.
10.§.(1)Az intézmény havi önkormányzati támogatása az éves eredeti költségvetésében
megállapított intézményi támogatás 13.havi juttatással csökkentett összegének 1/12-ed
része.
(2) Soronkivüli támogatás kiutalásáról – indokolt esetben és ha a pénzügyi feltételek is lehetıvé
teszik- az intézmény kérése alapján a jegyzı ellenjegyzésével a polgármester dönt.
11.§.(1) Az önkormányzat intézménye – saját erıt igénylı – pályázatot csak a Képviselı-testület
elızetes hozzájárulásával nyújthatnak be.
(2) Saját erıt nem igénylı pályázat benyújtásához a polgármester elızetes hozzájárulása
szükséges.
12.§. Az önkormányzat és intézményei mőködıképességének fenntartása érdekében a polgármester
elrendelheti az önhibáján kívül hátrányos helyzető önkormányzatok támogatási feltételei
vizsgálatát és a kérelem – jóváhagyás végetti – testület elé terjesztését.
13.§. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat-felhasználási
ütemtervet a Képviselı-testület a 13.számú melléklet szerint fogadja el.

NEGYEDIK RÉSZ
Vegyes és záró rendelkezések
14..§.(1) A Képviselı-testület a napközi konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi térítési díjakat
határozza meg:
a.) óvodai ellátottra
b.) iskolai ellátottra
c.) alkalmazottakra
d./ vendégebéd
e./ Szociális alapellátás keretében biztosított ebéd

315 Ft/fı/nap
340 Ft/fı/nap
380Ft/fı/nap
540 Ft/fı/nap
475 Ft/fı/nap

(2) Az a./, b./ pontban meghatározott ellátottak által fizetendı térítési díj azonos a
nyersanyagnormával.
(3) A c./, d./ e./pontban meghatározott térítési díjból 240 Ft/fı/ nap a nyersanyagnorma összege.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított térítési díjak 20 %-os ÁFÁ-t tartalmaznak.
15.§.(1) A Képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját a 2008.évi költségvetésrıl szóló
2007.évi CLXIX.tv. 56-ában megállapított összegnek megfelelıen – 38.650 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselı-testület a köztisztviselık és közalkalmazottak részre jutatott étkezési hozzájárulás
összegét 6.000 Ft/hó/fı-ben állapítja meg.
16.§.(1) A Képviselı-testület a gyermekes családok terheinek enyhítésére – azon 1 és 2 gyermekes
családok részére, akik nem részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben – gyermekenként a
térítési díj 10 %-ának megfizetését átvállalja.

(2)A szociális alapellátás keretében étkeztetést igénybevevı ellátottak ( Idısek Klubja, szociális
étkeztetés, gondozás) – amennyiben családjukban a egy fıre esı jövedelem az öregségi
nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg – a 7.§.(1) bekezdés e./ pontjában
meghatározott térítési díj 80 %-át kötelesek megfizetni.
17.§.(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetése napján lép hatályba,
egyidejőleg a többször módosított 1/2007.(II.16) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet 14.§.-a 2008.március hó 1.napjától lép hatályba.
(3) E rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Ozora, 2008.február 14

Schranz Istvánné
Polgármester

Németh Györgyné
jegyzı

A rendelet kihirdetve 2008.február 15-én.

Németh Györgyné
jegyzı

