PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2007. (II. 21.) RENDELETE A
NAGYKÖZSÉG
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzatok által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.
/2/ E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi
önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (I. 26.) számú határozatában
foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
A költségvetés rendje
2. §
/1/ Az államháztartásról szóló 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat
költségvetésének címrendjét a /2/ bekezdés szerint állapítja meg.
/2/ a.) önálló költségvetési szerv: Parád Nagyközség Polgármesteri Hivatala
b.) részben önálló költségvetés szervek:
Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Napközi-otthonos Ovoda és Gyermekjóléti Szolgálat
c.) beruházások:
rendezési terv készítés,
számítógép beszerzés háziorvosi szolgálat,
Kékesi úti támfal építés,
Kiállító terem felújítása,
felhalmozási tartalék,
külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
/1/ A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi költségvetését
362.112 eFt
362.112 eFt

bevétellel
kiadással állapítja meg.
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Ezen belül:
- felhalmozási célú bevétel:
49.125 eFt
- felhalmozási célú kiadás:
51.117 eFt
- működési célú bevétel:
312.987 eFt
- működési célú kiadás:
310.995 eFt
Ebből:
- személyi jellegű juttatások
152.672 eFt
- munkaadókat terh. járulékok
47.358 eFt
- dologi jellegű kiadások
80.527 eFt
- társadalom és szoc.pol.juttatások
20.757 eFt
- pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.100 eFt
- pénzeszköz átadás államh. kivülre
6.057 eFt
- ellátottak juttatásai
1.000 eFt
- működési tartalék
1.524 eFt
/2/

Az /1/ bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
további megoszlását a rendelet 1, 2. számú melléklete tartalmazza.

/3/ A megállapított bevételek közül a saját bevételek bruttó díjtételi a következők:
- közterület használat díja bruttó
- piaci-vásári helypénz
"
- parkolási díjak
-- személygépkocsi
"
-- autóbusz
"
- lakossági szemétszállítás

"

- szeméttelep használati díj

"

300
300

Ft/m2/hó
Ftm2/nap

200
450

Ft/nap
Ft/nap

2.650
/1
650

- bérlakások bérleti díja
-- komfort nélküli
-- komfortos
-- összkomfortos

100
155
250

Ft/fő/év/110 l-es tárolóedény
Ft/l/hó/fő /
Ft/hó/110 l-es tárolóedény
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

4. §
A kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 1.880 e Ft, amelynek
részletezését a 3./c. számú táblázat tartalmazza
5. §
Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként a 2.sz melléklet felhalmozási
kiadások című része tartalmazza.

6. §
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/1/ A Polgármesteri Hivatal mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
39.303 e Ft. A köztisztviselők engedélyezett létszáma: 8 fő
/2/ A részben önálló költségvetési intézmények előirányzatait részletesen a 3/a. és a 3/b.
melléklet mutatja be. Az intézmények engedélyezett létszám adatait az alapító okiratok
tartalmazzák
/3/ Az önkormányzat a kiadások között 1.524 eFt általános, (működési) és 30.000 eFt
felhalmozási tartalékot állapít meg.
7. §
/1/ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 2007. évre a 5. sz.
melléklet 2007/2008/2009 évekre az 4. sz. melléklet mutatja be. A 2007. évre szóló
előirányzat felhasználási tervet a 7. számú melléklet tartalmazza.
/2/ A szakfeladatok létszámadatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. §
/1/ A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a
jegyző felelős.
/2/
A Polgármesteri Hivatal látja el az önkormányzat által fenntartott intézmények, a
Kisebbségi Önkormányzat gazdasági, pénzügyi feladatait.
/3/ A Polgármesteri Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztárban
kezelt ellátmányból teljesítik.
Az ellátmányok összeg
Polgármesteri Hivatal
Általános és Zeneiskola
Napközi-otthonos Óvoda és Gyermekj. Sz.
Központi konyha

500.000 Ft
100.000 Ft
5.000 Ft
15.000 Ft

9. §
/1/

A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
jogát minden esetben fenntartja magának.
A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
- a rendszeres és eseti pénzbeni ellátások vonatkozásában az Szociális-egészségügyi
Bizottságra,
- a hivatal és az intézmények kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítását a
polgármesterre, illetve a részben önálló költségvetési intézmények vezetőire
ruházza át.

/2/ Az év közben engedélyezett központi támogatások, többletbevételek felhasználásáról, a
költségvetési rendelet egyidejű módosításáról a képviselőtestület a jegyző által történő
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előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján szükség szerint dönt /legalább két
alkalommal/
/3/ A képviselő-testület az általános tartalék, illetve a céltartalék terhére történő
átcsoportosítás jogát 500 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az
esetenkénti felhasználás a 200 eFt-ot nem haladhatja meg.
10. §
/1/ A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására
csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
/2/ A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi részben önálló
költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után.
/3/ Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek pénz és tőkepiacon történő elhelyezéséről
10.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, e fölött a képviselő-testület dönt.
11. §
/1/ Az önkormányzat a polgármester és a jegyző, valamint műszaki jellegű feladatokat ellátó
köztisztviselő részére a saját gépjármű hivatalos használatáért költségtérítést engedélyez,
melynek mértéke:
- polgármester, jegyző
- köztisztviselő

500 km/hó átalány
150 km/hó/ "

A költségtérítések mértéke:
A gépjárművek üzemanyag fogyasztásáról szóló 60/1992. /IV.1./ Korm. rendelet 4. § / 2 /
bekezdés szerinti alapnorma + 9 Ft/km fenntartási költség.
12. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell
alkalmazni, kivéve a 3. §. /3/ bekezdésben foglalt díjakat. Ezek hatályba lépésének napja:
2007. március 1. napja
Parád, 2007. február 22.

Nagy Oszkár
polgármester

Varró Gyula
jegyző

