
Kerecseny község Önkormányzata Képviselő-testületének a 4/2007./IV.15./ sz. 
rendeletével módosított 2/2007. /II.14./ sz. rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetésének megállapításáról
/ egységes szerkezetben, a módosítás szövege dőlt betűvel szedve/

Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§./1/ bekezdésében és az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. Törvény 65.§./1/  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
2007. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira és a körjegyzőségre 
terjed ki.

A költségvetés címrendje
2.§.

/1/ Az államháztartásról szóló törvény 67.§./3/ bekezdésében foglaltak alapján az 
önkormányzat költségvetésének címrendjét a /2/ bekezdésben foglaltak szerint állapítja 
meg.
/2/ Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv és az 
önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak az 
önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város és 
községgazdálkodási feladatok, stb.
A címrendet a költségvetési rendelet 10.  sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§.

/1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését

58.415 e Ft bevétellel
57.415 e Ft kiadással
4331 e Ft hiánnyal, ezen belül a
személyi juttatásokat                                     8.925 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat               2.858 e Ft-ban
a dologi kiadásokat                                       6.869 e Ft-ban
a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat   26.092 e Ft-ban állapítja meg.

/2/ Azt /1/ bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadási jogcímenkénti 
megoszlását a rendelet  1.sz. melléklete tartalmazza.



/3/ A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként  a rendelet  2.sz. melléklete 
tartalmazza.

/4/ A rendelet 1.sz. mellékletének IV. fejezet, támogatás értékű felhalmozási bevételek 
önkormányzattól sora 11.176 e Ft-ra,  az 1/a.sz. melléklet Felhalmozási és tőke jellegű 
kiadások, ezen belül beruházási kiadások sora – intézményfenntartó társulásnak 
iskolabusz beszerzése – sora 18.176 e Ft-ra változik.

4.§.

/1/ A 3.§-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a 3.sz. 
melléklet tartalmazza.
/2/ A Képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben állapítja meg, az 
alábbiak szerint:
                    polgármester 1 fő
                    falugondnok 1 fő
/3/ A /2/ bekezdésben meghatározott létszámkeretbe tartozókat az Önkormányzat heti 
40 órában, teljes munkaidőben foglalkoztatja.

5.§.

/1/ Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, valamint a tőke jellegű 
bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat költségvetésében  szereplő beruházási kiadások célonkénti 
részletezését a rendelet 5.sz. melléklete, a felújítási kiadásokat feladatonként a 6. sz. 
melléklet tartalmazza.

6.§.

Az Önkormányzat államháztartási és működési céltartalékot nem képez.

7.§.

/1/ A Képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a 
költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések 
ismeretében a  9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
/2/ A Képviselőtestület  a több éves kihatással járó döntésekből származó 
kötelezettségeket célonként és évenként a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
/3/ Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszköz szerinti 
bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§.

A Képviselőtestület a 2007. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban
a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 



A költségvetés végrehajtásának szabályai
9.§.

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző felelős.

10.§.

/1/ A Képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 
jogát évi 500 e Ft összeghatárig  mely esetenként a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg, 
a polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
/2/ Az /1/ bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles negyedévente 
beszámolni a Képviselőtestületnek és a költségvetés módosítására egyidejűleg 
javaslatot tenni.
Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2007. december 31-ig 
gyakorolható.
/3/ Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a 
körjegyzőség által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet 
módosításáról a képviselőtestület a körjegyző előkészítése után, a polgármester 
előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

11.§.

/1/ A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások 
felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
/2/ A képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat és a 
körjegyzőség köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga 
után.

12.§.

Az önkormányzat és a körjegyzőség az évközi előirányzat-módosításokról a körjegyző 
által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13.§.

/1/ A költségvetés végrehajtását a körjegyzőség tekintetében a körjegyző, az 
önkormányzat tekintetében a polgármester köteles az ellenőrzési ütemtervben foglaltak 
szerint ellenőrizni.
/2/ Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet 
előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni.
/3/ A képviselőtestület az önkormányzat belső ellenőrzéséről Belső Ellenőrzési 
Társulás útján gondoskodik.



Záró rendelkezések.
14.§.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni.
A Rendelet 3.§./1/ és /4/ bekezdése 2007. április 15. napján lép hatályba.
Kerecseny, 2007. február 14.

                 Réti Alfréd                                    Kálócziné Éberling Márta
                Polgármester                                        körjegyző

Kihirdetve:
Kerecseny, 2007. …………..hó ….n.

Kálócziné Éberling Márta
           Körjegyző
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