
BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Képviselõ-testület

3/2008.(II.18.) számú rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl

Az önkormányzat képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.§. (1) 
bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján 2008. évi pénzügyi tervérõl (költségvetésérõl) az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

(1) A rendelet hatálya a képviselõ-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az 
önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2.§.

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67.§. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal alkot egy címet.
Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az általános iskolai oktatás, az óvodai nevelés, a 
mûvelõdési  tevékenység,  egészségügyi  ellátás,  temetkezés  tevékenység,  tornacsarnok  igazgatási 
tevékenység, szociális ellátás és a települési hulladékkezelés.
A címrendet a költségvetési rendelet 3/1, - 3/1/a-i számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

(1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését

817.088 eFt bevétellel
586.820 eFt kiadással

                                              230.268 eFt többlettel
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti 
megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselõ-testület.

(3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2.  számú melléklet tartalmazza.

4.§.

(1) A képviselõ-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási 
elõirányzatát a rendelet 3/2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.



5.§.

A 3.§-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos 
állományi létszámot a 3/1. számú mellékletek tartalmazzák.

6.§.

(1)  A polgármesteri  hivatal  költségvetésének  feladatonkénti  megoszlását  a  rendelet  6.  számú 
melléklete tartalmazza.

7.§.

A mûködési  és  felhalmozási  célú  bevételi  és  kiadási  elõirányzatokat  -  tájékoztató  jelleggel  - 
mérlegszerûen a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

(1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 7. számú 
melléklet tartalmazza.

9.§.

A képviselõ-testület  a  költségvetési  évet  követõ  2  év  várható  elõirányzatait,  a  költségvetés  év 
folyamatai  és  áthúzódó  hatásai,  valamint  a  gazdasági  elõrejelzések  ismeretében  a  9.  számú 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetési végrehajtásának szabályai.

10.§.

Az  önkormányzati  szintû  költségvetés  végrehajtásáért  a  polgármester,  a  könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzõ a felelõs.

11.§.

(1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat 
költségvetési  szervei  által  javasolt   elõirányzat-átcsoportosítások  miatt  a  költségvetési  rendelet 
módosításáról  a  képviselõ-testület  a  jegyzõ  által  történõ  elõkészítése  után,  a  polgármester 
elõterjesztése alapján félévente dönt.

12.§.

(1) Az önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó költségvetési  szervek a  többletbevételük terhére,  a 
felhalmozási jellegû kiadási elõirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület 
jóváhagyását követõen.



Záró és vegyes rendelkezések

13.§.

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-tõl kell alkalmazni.

Bag, 2008. február 14.

                    Tóth Gábor. Dr. Labundy Norbert 
         polgármester           mb. jegyzõ

Kihirdetve: 2008. február 14.

     Dr. Labundy Norbert
  Mb. jegyzõ


