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Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének
7/2009. (V. 6.) számú rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló
10/2008. (VIII. 28.) számú rendelet
módosításáról
Alap község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „az Önkormányzat
2008. évi költségvetésérıl” szóló 10/2008. (VIII. 28.) számú rendelet (továbbiakban:
Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A Rendelet 3.§. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
3.§. A Képviselı-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi
költségvetésének
bevételi fıösszegét

269.631.000 Ft-ban

kiadási fıösszegét

269.631.000 Ft-ban állapítja meg.

2.§.
A Rendelet 4.§.-a alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti,
illetve mőködési cél szerinti részletezését az 1. számú, 1/A. számú, 1/B. számú, 2/1.-2/2.
számú mellékletek tartalmazzák.

3.§.
A Rendelet 5.§. (1) és (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.§. (1) Az önkormányzat kiadási elıirányzatait a képviselı-testület az alábbiak szerint
határozza meg:
Mőködési kiadások elıirányzata összesen

266.595.000.- Ft

Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások

133.261.000.- Ft

- munkaadókat terhelı járulékok

40.875.000.- Ft

- dologi jellegő kiadások

62.526.000.- Ft
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- átadások, támogatások

28.144.000.- Ft

- hiteltörlesztés

715.000.-Ft

- tartalék

1.074.000.- Ft

(2) A képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásait elıirányzatonként
a 3. számú, 3/A. számú, 3/B. számú melléklet és a személyi juttatásokat szakfeladatonként
4/1-4/3. számú, Körjegyzıség 4/1. számú melléklet, a dologi kiadásokat szakfeladatonként
4/4-4/7. számú, Körjegyzıség 4/2. számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§.
A Rendelet 6.§. (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen :

3.036.000.- Ft.

Ebbıl:
− felújítások elıirányzata

:

− beruházások elıirányzata /új tárgyi eszk.besz./:

1.207.000.- Ft
1.829.000.-Ft.

(2) Az önkormányzat felújítási elıirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként
bemutató számadatokat az 5. számú, a felhalmozási kiadásokat és bevételeket címenként az
5/1. számú melléklet tartalmazza.

5.§.
A Rendelet 7.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, illetıleg alábbi (4) és (5)
bekezdésekkel egészül ki:.
7.§. (2) Az önkormányzat tartaléka összesen:

1.074.000.- Ft.

Ebbıl 1.074.000.- Ft gazdálkodási tartalék, amely év közben az elıre nem látható
kiadások fedezetéül szolgál.
(4) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programot, projektet nem
tervez.
(5) Az önkormányzat közvetett támogatásként egyéb nyújtott kedvezményt illetve
kölcsönelengedést nem tervez.

6.§.
A Rendelet 10.§-a alábbiak szerint módosul:
10.§. (1) A többéves kihatással járó feladatok elıirányzatát éves bontásban a 8. számú
melléklet tartalmazza.
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(2) Az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai elıirányzatait
mérlegszerően a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat mőködési és felhalmozási elıirányzatait önállóan és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervenként a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§.
A Rendelet 11.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
11.§. (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszámkeretét 59 fıben állapítja meg az 9.
számú mellékletben feltüntetettek szerint.

8.§.
A Rendelet 12.§.-a alábbi bekezdéssel egészül ki:
12.§. (6) A többletbevételek intézményi hatáskörben felhasználható körét és mértékét a
Képviselı-testület határozza meg.

9.§.
(1) A Rendelet 1., 2/1., 2/2., 3., 4/1.-4/6., 5. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1., 2/1.,
2/2., 3., 4/1.-4/7., 5. számú mellékletei lépnek. A Rendelet az 1/A., 1/B., 3/A., 3/B.,
„Körjegyzıség” 4/1.-4/2., 5/1., 11., 12. számú mellékletekkel egészül ki.
(2) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Alap, 2009. május 5.

Méhes Lajosné
polgármester

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: Alap, 2009. május 6.

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

