Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2009. (III.31.) számú
RENDELETE
az önkormányzat 2008 . évi költségvetéséről szóló
2/2008. (III.25.) számú rendelet módosításáról

Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény előírásainak figyelembevételével, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott kötelező és
önként vállalt feladatai ellátása érdekében, az önkormányzat költségvetési rendeletének
szerkezeti rendjéről szóló 4/ 2007. (III.16.) számú rendelet előírásainak figyelembe vételével
az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (III.25.) számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. §-a az alábbiakra módosul:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 81.218- ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 81.218- ezer Ft-ban állapítja meg. A
települési önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 16 főben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a kiadási és bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti
megoszlását címenként az 1. számú melléklet 4. oszlopának módosított előirányzatai szerint,
míg az önkormányzat összesített pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet 4. oszlopának
módosított előirányzatai szerint hagyja jóvá.”

2.§
A Rendelet 3.§-a az alábbiakra módosul:
„3.§ A képviselő-testület az egyes címek bevételi és kiadási főösszegét, fejezetenként
összesítve, figyelembe véve a kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait az
alábbiakban hagyja jóvá:
a., Települési önkormányzat:
- bevételi főösszeg: 78.106- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 78.106- ezer Ft
aa., Községi önkormányzat:
- bevételi főösszeg: 73.093- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 34.302- ezer Ft
- létszám: 2 fő
ab., Polgármesteri Hivatal:
- bevételi főösszeg: 4.442- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 25.874- ezer Ft
- létszám: 4 fő
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ac., Napköziotthonos Óvoda:
- bevételi főösszeg: 150- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 15.612- ezer Ft
- létszám: 4 fő
ad., Művelődési Ház és Könyvtár:
- bevételi főösszeg: 421- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 2.318- ezer Ft
- létszám: 2 fő
b., Kisebbségi önkormányzatok:
- bevételi főösszeg: 3.112- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 3.112- ezer Ft
ba., Német Kisebbségi Önkormányzat:
- bevételi főösszeg: 1.210- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 1.210- ezer Ft
bb., Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
- bevételi főösszeg: 1.902- ezer Ft
- kiadási főösszeg: 1.902- ezer Ft”

3.§
A Rendelet 4. §-a az alábbiakra módosul:
„4. § A képviselő-testület az egyes címek kiemelt bevételi előirányzatait, figyelembe véve a
kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait az alábbiakban hagyja jóvá:
a., Települési önkormányzat:
- működési célú bevételek mindösszesen: 77.956- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek mindösszesen: 150- ezer Ft
aa., Községi önkormányzat:
- működési célú bevételek összesen: 73.093- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek összesen: 0- ezer Ft
ab., Polgármesteri Hivatal:
- működési célú bevételek összesen: 4.442- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek összesen: 0- ezer Ft
ac., Napköziotthonos Óvoda:
- működési célú bevételek összesen: 0- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek összesen: 150- ezer Ft
ad., Művelődési Ház és Könyvtár:
- működési célú bevételek összesen: 421- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek összesen: 0- ezer Ft
b., Kisebbségi önkormányzatok:
- működési célú bevételek mindösszesen: 3.112- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek mindösszesen: 0- ezer Ft
ba., Német Kisebbségi Önkormányzat:
- működési célú bevételek összesen: 1.210- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek összesen: 0- ezer Ft
bb., Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
- működési célú bevételek összesen: 1.902- ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek összesen: 0- ezer Ft”
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4. §
A Rendelet 5. §-a az alábbiakra módosul:
„5. § (1) A képviselő-testület az egyes címek bevételi előirányzatait, figyelembe véve a
kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait a rendelet 13., 15., 17., 19., 21. számú
mellékletei 4. oszlopának módosított előirányzatai szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a bevételi előirányzatokat tevékenységenkénti tagolásban,
figyelembe véve a kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait a rendelet 14., 16., 18.,
20., 22. számú mellékletei 4. oszlopának módosított előirányzatai szerint hagyja jóvá.”

5. §
A Rendelet 6. §-a az alábbiakra módosul:
„6. § A képviselő-testület az egyes címek kiemelt kiadási előirányzatait, figyelembe véve a
kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait az alábbiakban hagyja jóvá:
a., Települési önkormányzat:
- működési célú kiadások mindösszesen: 67.204- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások összesen: 28.009- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok összesen: 8.980- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások összesen: 16.420- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 0 ezer Ft,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások összesen: 11.605- ezer Ft,
- finanszírozási kiadás: 2.190- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 4.096- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások mindösszesen: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások mindösszesen: 4.096-ezer Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 0- ezer Ft,
- tartalék mindösszesen: 6.806- ezer Ft
Ebből:
- általános tartalék mindösszesen: 6.806- ezer Ft,
- céltartalék mindösszesen: 0- ezer Ft,
aa., Községi önkormányzat:
- működési célú kiadások összesen: 23.903- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 3.743- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 1.926- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások: 5.842- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0- ezer Ft,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások összesen: 10.202- ezer Ft,
- finanszírozási kiadás: 2.190- ezer Ft
- felhalmozási célú kiadások összesen: 4.096- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások: 4.096-ezer Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások: 0-ezer Ft,
- tartalék összesen: 6.303- ezer Ft
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Ebből:
- általános tartalék összesen: 6.303- ezer Ft,
- céltartalék összesen: 0- ezer Ft.
ab., Polgármesteri Hivatal:
- működési célú kiadások összesen: 25.371- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 14.564- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 4.042- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások: 6.212- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0- ezer Ft,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások összesen: 553- ezer Ft,
- finanszírozási kiadás: 0- ezer Ft
- felhalmozási célú kiadások összesen: 0- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- tartalék összesen: 503- ezer Ft
Ebből:
- általános tartalék összesen: 0- ezer Ft,
- céltartalék összesen: 503- ezer Ft.
ac., Napköziotthonos Óvoda:
- működési célú kiadások összesen: 15.612- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 8.611- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 2.680- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások: 4.321- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0- ezer Ft,
- működési célú támogatások: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások összesen: 0- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- tartalék összesen: 0- ezer Ft
Ebből:
- általános tartalék összesen: 0- ezer Ft,
- céltartalék összesen: 0- ezer Ft.
ad., Művelődési Ház és Könyvtár:
- működési célú kiadások összesen: 2.318- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 1.091- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 332- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások: 45- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0- ezer Ft,
- működési célú támogatások: 850- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások összesen: 0- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások: 0- ezer Ft,
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- felhalmozási célú kiadások: 0- ezer Ft,
tartalék összesen: 0- ezer Ft
Ebből:
- általános tartalék összesen: 0- ezer Ft,
- céltartalék összesen: 0- ezer Ft.
b., Kisebbségi önkormányzatok:
- működési célú kiadások mindösszesen: 2.362- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások mindösszesen: 14- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen: 4- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások mindösszesen: 2.344- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: 0 ezer Ft,
- működési célú támogatások mindösszesen: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 150- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások mindösszesen: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások mindösszesen: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 150-ezer Ft,
- tartalék mindösszesen: 600- ezer Ft.
Ebből:
- általános tartalék mindösszesen: 600-.ezer Ft,
- céltartalék mindösszesen: 0- ezer Ft.
ba., Német Kisebbségi Önkormányzat:
- működési célú kiadások összesen: 579- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 0 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 0 ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások: 579- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,
- működési célú támogatások: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások összesen: 150- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- beruházási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások: 150- ezer Ft,
- tartalék összesen: 481- ezer Ft
Ebből:
- általános tartalék összesen: 481- ezer Ft,
- céltartalék összesen: 0 ezer Ft.
bb., Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
- működési célú kiadások összesen: 1.783- ezer Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 14- ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok: 4- ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások: 1.765- ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 0- ezer Ft,
- működési célú támogatások: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások összesen: 0- ezer Ft
Ebből:
- felújítási célú kiadások: 0- ezer Ft,
-
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-

- beruházási célú kiadások: 0- ezer Ft,
- felhalmozási célú kiadások: 0- ezer Ft,
tartalék összesen: 119-ezer Ft
Ebből:
- általános tartalék összesen: 119- ezer Ft,
- céltartalék összesen: 0 ezer Ft.”

6. §
A Rendelet 7. §-a az alábbiakra módosul:
„7. § (1) A képviselő-testület az egyes címek kiadási előirányzatait, figyelembe véve a
kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait a rendelet 3., 5., 7., 9., 11. számú
mellékletei 4. oszlopának módosított előirányzatai szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzatokat tevékenységenkénti tagolásban,
figyelembe véve a kisebbségi önkormányzatok vonatkozó határozatait a rendelet 4., 6., 8., 10.,
12. számú mellékletei 4. oszlopának módosított előirányzatai szerint hagyja jóvá.”

7. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Rendelet 2-9.§-ai, valamint a
Rendelet módosításáról szóló 8/2008 (IX.15.) számú rendelet hatályukat vesztik.
Óbarok, 2009. 03. hó 24. nap

Borbíró Mihály
polgármester

Pölöskey Péter
jegyző

A jelen rendelet kihirdetve:
2009. március hó 31. nap.

Pölöskey Péter
jegyző
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