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ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
8/2008. (II. 28.) számú rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi pénzügyi tervéről
(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra
és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a
kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 04.) számú
határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
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) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek
külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak az egyes költségvetési szerveken
belül a szakfeladatonkénti tevékenységek. Címrendet a költségvetési rendelet 13/1.a)1318.c). számú mellékletei tartalmazzák.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését
2 018 891 E Ft bevétellel
2 451 455 E Ft kiadással
432 564 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.számú melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
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(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató
jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint
állapítja meg a képviselő-testület.
(4) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a
3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(5) Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás bevételeit, kiadásait elkülönítetten
tartalmazó mérleget a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(6) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú
melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A rendelet mellékletében bemutatott mérlegek tartalma a következő években azonos
szerkezetben kerül bemutatásra.
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti
részletezését az 5. számú melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a
6. számú melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú
melléklete szerint.
(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a
8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen
az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök
bontásban a 9. sz. számú melléklet szerint.
(6) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és
áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 10. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. számú melléklet szerint.
(8) A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét
havi bontásban a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását,
és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a
13/1.a-13/18.c) számú mellékletek szerint, az alábbi kiegészítésekkel:
A Polgármesteri Hivatal 3 zárolt létszámából 1 feloldásra kerül.
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Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola létszámkerete 2008. szeptemberétől 2 fővel
kerül megemelésre,
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkerete
2008. szeptemberétől 2 fővel kerül megemelésre,
Somogyi Imre Általános Iskola létszámkeretéből nyugállományba vonult dolgozó fél
álláshelye zárolt, 2008. szeptemberétől 2 fővel kerül csökkentésre,
Bihari János Zeneiskola létszámkeretéből 1 fő Prémium évek Programban vesz részt, 1
álláshelyen foglalkoztatott munkavégzés alól fel van függesztve,
Pingvines Óvoda létszámkeretéből nyugállományba vonult dolgozó fél álláshelye zárolt.
(10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását,
és a statisztikai átlagos állományi létszámot kisebbségi önkormányzatra, illetve a
Térségfejlesztési Társulásra vonatkozóan a 13/7., illetve a 13/8. számú mellékletek szerint.
(11) Az önkormányzat a kiadások között 16 000 E Ft általános, 81 780 E Ft fejlesztési
céltartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
A polgármester gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, a
képviselőtestület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
(zárszámadást).
A jegyző a helyi önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a
központi költségvetés számára; az államháztartás igényeinek megfelelően havi, féléves,
háromnegyedéves és éves szinten információt szolgáltat; ellátja a polgármesteri hivatal,
mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatai irányítását a képviselőtestület
felhatalmazása alapján; az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően
gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról; elkészíti az éves költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), s ennek keretében elszámol a normatív
költségvetési hozzájárulásokkal;
6. §
A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a
képviselő-testület a folyószámlahitel keret megújításáról, valamint 2,2 Mrd Ft zártkörű
kötvény kibocsátásáról döntött.
7. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2008. december 31-ig gyakorolható.
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(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése
után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
8. §
(1) Az általános tartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület minden esetben
fenntartja magának.
(2) A fejlesztési céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület minden esetben
fenntartja magának.
(3) A fejlesztési céltartalék keretében 26 780 E Ft értékben tartalékot képez a Piactér
értékesítéséből befolyó bevételből
9. §
(1) Az önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői
előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is
csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény
biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük
terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik
fel, csak a testület jóváhagyását követően.
10. §
(1) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv
köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és
számlarendjében rögzíteni.
(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás
vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe
vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli
hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
11. §
(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások
felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
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12. §
A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt
formában köteles naprakész nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely
biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért
felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
(3) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület
az előző év november 15-éig hagyja jóvá.
(4) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves
ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést
- a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselőtestület elé terjeszti.

Záró és vegyes rendelkezések
13. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-jétől
kell alkalmazni.
Dr. Németh Mónika.
jegyző

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester
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