
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
2/2008. (II. 20.) számú rendelete 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 

 2008. évi költségvetéséről 
 

 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar 
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény rendelkezéseire 
figyelemmel Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

 
1. § A rendelet hatálya Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak 
bizottságaira, az Önkormányzat intézményeire, valamint a helyi cigány kisebbségi 
önkormányzatra terjed ki. 

 
2. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 67. §. (3) bekezdése alapján a 
képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg. 
(2) A Polgármesteri Hivatal – mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – címet alkot 
mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Művelődési Ház – a kisebbségi 
önkormányzat, külön-külön alkotnak egy-egy alcímet. 
A címrendet e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

I. fejezet 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

 
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
280 489 E Ft- ban határozza meg. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. 
számú melléklet tartalmazza.  
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét   
280 489 E Ft-ban határozza meg. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 3. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg:  
 
a) Az Önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint. 
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b) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét a 4. számú melléklet 
szerint. 
 
c) A 2008. évi normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés alakulása jogcímenként az 5. 
számú melléklet szerint. 
 
d) Az Önkormányzat 2008. évi bevételeiről kiemelt előirányzatonként a 6. sz. melléklet 
szerint 
 
e) Az Önkormányzat 2008. évi kiadásairól kiemelt előirányzatonként a 7. sz. melléklet 
szerint. 
 
f) Az Önkormányzat bevételi előirányzatai  feladatonként a 8. sz. melléklet szerint. 
 
g) Az Önkormányzat 2008. évi kiadásokról feladatonként 9. sz. melléklet szerint. 

 
h) Az Önkormányzat működési célú bevétele és működési célú kiadások mérlege a 10. sz. 

melléklet szerint. 
 
i) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban a 11. 

sz. melléklet szerint. 
 
j) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008. 2009. 2010. évi alakulását a 12. 

sz. melléklet szerint. 
 
k) Felújítási kiadások előirányzata feladatonként a 13. sz. melléklet szerint.  
 
l) Beruházási kiadások előirányzata célonként 14. sz melléklet szerint. 
 
m) Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi felhasználási ütemterve a 15. sz. 

melléklet szerint. 
 
n) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege a 16. sz. melléklet szerint. 
 
o) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeiről és kiadásairól a 17. sz. 

melléklet szerint. 
 
6. § (1) A 4.§-ban meghatározott bevételek és jóváhagyott kiadások különbözeteként 
megjelenő 44 995 E Ft forráshiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került 
önkormányzatok központi támogatására a pályázatot nyújtsa be. 

(2) A képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési célú 
forráshiány fedezetéről működési célú hitel felvételével gondoskodik, amennyiben azt 
szükségesnek tartja. 

(3) A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület 
felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 
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II. fejezet 
 
 

A költségvetés végrehajtásával és az előirányzatok átcsoportosításával kapcsolatos 
rendelkezések. 

 
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, a polgármester, a számviteli 
feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és az intézmények vezetőit az 
előirányzott bevételek beszedésére, és kiadások teljesítésére. 
(3) A Képviselő-testület a címek és alcímek előirányzat átcsoportosítási jogát magának 
fenntartja. 

 
8. § (1) A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott kiadási előirányzatokat nem 
léphetik túl kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól, illetve saját 
tevékenységükből származó nem tervezett bevételt érnek el. 
(2) A költségvetési szerv az államháztartás más alrendszereitől származó nem tervezett 
tényleges bevétellel saját hatáskörben az előirányzatát módosíthatja, amiről a képviselő-
testületet tájékoztatni kell, és a szükséges költségvetési rendeletmódosításokat folyamatosan 
el kell végezni. 
(3) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások 
előirányzatával a 2007. évi bázist szem előtt tartva gazdálkodik. 
(4) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell 
gazdálkodni, hogy az álláshely – amennyiben szükség van rá – az év bármely időpontjában 
betölthető legyen. 
(5) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség 
és fejlesztés nem vállalható. 
(6) A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott létszám előirányzaton belül kötelesek 
működni, létszám növekedés csak a képviselő-testület engedélyével történhet. 
(7) A költségvetési szervek az évközi gazdálkodás, előirányzat felhasználás során kötelesek 
figyelembe venni az önkormányzati szintű forrásképződés mértékét és ütemét, a biztonságos 
működést. A költségvetési szervekkel szemben követelmény a létszámmal és a működési 
kiadásokkal való szigorú, takarékos gazdálkodás. 
(8) Megbízási díj kifizetésére csak a költségvetési szerv és a megbízott között előzetesen 
létrejött megbízási szerződés alapján kerülhet sor. 
(9) Az éves intézményi személyi juttatások előirányzatát túllépni nem lehet, annak túllépése 
fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után. 
 
9.§ Az izsófalvai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszege 555 000 Ft. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Izsófalva Nagyközségi 
Önkormányzat 11734152-15348070-04260000 sz. alszámláján gazdálkodik. Költségvetését    
/2008. (II. ......) számú határozatával állapította meg. 
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III. fejezet 

 
Vegyes és átmeneti rendelkezések 

 
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, a költségvetési szervek 
vezetőit az önkormányzati költségvetésben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott 
kiadások teljesítésére. 
(2) A forráshiányos költségvetés miatt a kötelezettségvállalás csak havonta, a befolyó 
bevételek arányában történhet. 
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségbiztosítási alappal a 
források átvételére vonatkozóan a megállapodást megkösse. 
(4) Az önkormányzati költségvetési szerv az általa nem vitatott, vagy elismert 20 
munkanapon túli tartozásállományáról azonnal adatot szolgáltat az önkormányzat részére. 
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete amennyiben a helyi önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési 
eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték, önkormányzati biztost rendel 
ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállományának 
mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át. 
 
10.§ (1) A jegyző a költségvetés időarányos végrehajtásáról negyedévenként tájékoztatja a 
polgármestert és a képviselő-testületet. 
(2) Az éves költségvetés féléves végrehajtásáról a polgármester beszámol a képviselő-
testületnek.  
(3) A féléves zárást követően a pénzügyi helyzettől függően, valamennyi szakfeladaton meg-
szorító intézkedéseket kell tenni, a dologi kiadás csökkentése érdekében. 

 
 
11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Izsófalva, 2008. január 30. 
 
 
 Fodor Albert dr. Szécsi Ottó 
 polgármester    jegyző 
 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2008. február 20. 
 
 
   dr. Szécsi Ottó 
                    jegyző 
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