
Kisbér Város Képviselő-testülete 
14  /2008. (IX.29.) számú rendelete 

Kisbér Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról 

 
Kisbér Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és 
végrehajtási feladatairól szóló 3/2008. (II. 29.) számú költségvetési rendeletének 
módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1. §. A rendelet 2. §. (2) és (6)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi  

a.) költségvetési kiadások fedezetéül szolgáló  

  bevételek főösszegét 3.024.063.000.-Ft-ban 

 ezen belül: a működési bevételeket 1.913.133.000.- Ft-ban 

  a felhalmozási bevételeket 1.110.930.000.- Ft-ban 

a bevételi főösszegen belül:  

 a hatósági és egyéb műk. bevételeket 308.647.000.- Ft-ban 

 helyi adókat és pótlékokat 295.300.000.- Ft-ban 

 egyéb sajátos műk. bevételeket 5.446.000.- Ft-ban 

 SZJA bevételeket 103.014.000.- Ft-ban 

 gépjárműadót   27.500.000.- Ft-ban 

 áll. hj. és egyéb tám. összegét 631.286.000.- Ft-ban 

 TERKI támogatás összegét 6.000.000.- Ft-ban 

 támogatás ért. műk. bevételek összegét 494.572.000.- Ft-ban 

 ÁH kív. műk. célú peszk. átvétel összegét 17.000.000.- Ft-ban 

 ÁH kív. felh. célrú peszk. átvétel összegét 9.678.000- Ft-ban 

 ingatlanért. összegét  65.500.000.- Ft-ban 

 kölcsöntörlesztések összegét 450.000.- Ft-ban 

 kötvény kibocsátás  1.000.000.000.- ban 

 előző évi pénzmaradvány összegét 59.670.000.- Ft-ban 

 

b.)költségvetési kiadások főösszegét 3.052.933.000,- Ft-ban 

 ezen belül: a működési kiadások összegét 2.154.015.000.- Ft-ban 
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  ebből: személyi juttat. össz. 867.672.000.- Ft-ban 

   járulékköltségek össz. 277.337.000.- Ft-ban 

   dologi és egy. k. össz. 608.920.000.- Ft-ban 

   tám. ért. műk. kiad. össz. 20.846.000.- Ft-ban 

   ÁH kív. m. célú p. átad. össz. 18.475.000.- Ft-ban 

   társ. szoc. pol. juttat. 25.608.000.- Ft-ban 

   ellátottak pénzb. juttat. össz. 3.176.000.- Ft-ban 

   műk. c. kamat kiad. össz. 9.500.000.- Ft-ban 

   műk. célú hiteltörl. össz. 317.000.000.- Ft-ban 

   általános tartalék össz. 5.481.000.- Ft-ban 

  a felhalmozási kiadások összegét 898.918.000.- Ft-ban 

  ebből: beruh. össz. 149.471.000.- Ft-ban 

   felújítások össz. 19.483.000.- Ft-ban 

   részesedések vásárlásának össz. 150.000.- Ft-ban 

   értékpapírok vásárlásának össz. 442.200.000.- Ft-ban 

   felh. hiteltörl. össz. 243.543.000,- Ft-ban 

   felh. hitel kamat össz. 44.017.000.- Ft-ban 

hagyja jóvá. 

  

(6) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében – a 
halmozódás kiküszöbölése miatt - nem szereplő intézményfinanszírozás 
összegét 28.400.000.- Ft-ban, a részben önállóan gazdálkodó intézmények 
működtetésének biztosításához szükséges pénzeszköz átvezetés összegét 
733.805.000.- Ft-ban állapítja meg. 
Az összegek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények közti 
megoszlását a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza. 

 
Az összegek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények közti 
megoszlását a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza.” 

 
 

2. §. A rendelet 3. § (1), (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10) és (11) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép és továbbá az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:  

„(1)  A 2 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti összetételét, valamint a 
jóváhagyott kiadások jogcímek szerinti alakulását a rendelet 1., 1/a.,  1/b., 4. és 
5. számú melléklete tartalmazza. 

(2)   A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó intézmények, valamint kiemelt előirányzatok szerinti 
összetételét a rendelet 2. és 3. számú melléklete, néhány kiemelt bevételi és 
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kiadási jogcím intézményenkénti részletezését pedig az 5. számú melléklet 
tartalmazza. 

(4) A Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetését a Képviselő-testület a rendelet 
6. számú melléklete szerint állapítja meg. 

 
(6)  A Képviselő-testület az önkormányzat által 2008. évben folyósítandó társadalmi 

és szociálpolitikai juttatások összegét a 6. számú melléklet szerinti 
részletezésben, 25.608.000,- Ft összegben állapítja meg. 

(7)  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit az 7. sz. melléklet 
szerint építette be költségvetésébe. 

(8)  A felhalmozási kiadások feladatonkénti és intézményenkénti részletezését az 8. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 

(9)  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat által 
fenntartott önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 
engedélyezett létszámát a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. 

(10)  A 2008. évi költségvetésben szereplő állami hozzájárulások és SZJA bevételek 
részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.  

(11)  A 2008. évre vonatkozó előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 
rendelet 12. számú melléklete, az önkormányzat által biztosítandó közvetett 
támogatásokat a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 

(12)   A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő mellékletek tartalmi leírását a 
15. számú melléklet tartalmazza.” 

 

3. §. A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A Képviselő-testület az önkormányzat általános gazdálkodási tartalékát 
                                  5.481.000,- Ft összegben,  
       határozza meg. 

 
       Az általános tartalék összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható 
 kiadások finanszírozására.” 

4.§.   A rendelet 10. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

„ (5) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei 
finanszírozásáról az e rendeletben meghatározott előirányzatok alapján havonta 
gondoskodik.” 

5. §.   Az önkormányzat 6/2008. (IV.28.) számú rendelete 4.§. (3) bekezdését és a 6. §.-át 
hatályon kívül helyezi.   
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6. §.   Jelen rendeletet 2008. június 15.-től kell alkalmazni. 

 

Kisbér, 2008. szeptember 29. 

 

 Dr. Dörnyei Vendel sk dr. Udvardi Erzsébet sk 
 jegyző polgármester 

  
 
 
Kihirdetés napja: 
 
 
Kisbér, 2008. szeptember 29. 
 
       Dr. Dörnyei Vendel sk 
                 jegyző 
 
 

 

 

 


