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Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 
5/2008.(IV.30.) rendelete 

Bakonybél Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról  
 
 
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: képviselıtestület) az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. §  
felhatalmazása alapján Bakonybél Önkormányzat 2007. évi költségvetési 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

I. FEJEZET 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületére, Bakonybél-
Pénzesgyır Községek Körjegyzıségére (továbbiakban: Körjegyzıség) valamint a 
megszüntetett Szent Gellért Általános Iskola és Óvoda Bakonybél-Pénzesgyır 
(továbbiakban: oktatási intézmény) költségvetési szervekre terjed ki. 
 
 

II. FEJEZET 
A 2007. évi költségvetés teljesített bevételei és kiadásai, a pénzmaradvány 

valamint mérlegei 
 

2. § 
 

(1) A képviselıtestület Bakonybél Önkormányzat 2007. évi költségvetés teljesített 
bevételi fıösszegét 335.662 ezer forint összegben állapítja meg. 
 
(2) A képviselıtestület az (1) bekezdésben meghatározott bevételi fıösszegen belül 
a mőködési és felhalmozási bevételek teljesített elıirányzatát az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
 a.) Mőködési célú bevételek 177399 e Ft 
 b.) Felhalmozási célú bevételek 158263 e Ft 
 
(3) Az (1) bekezdésben rögzített bevételi fıösszegen belül a képviselıtestület a 
mőködési és felhalmozási célú bevételek teljesített elıirányzatát címenként az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 234990 e Ft 
a.) Mőködési célú bevételek 76727 e Ft 
b.) Felhalmozási célú bevételek 158263 e Ft 

 
 2. OKTATÁSI INTÉZMÉNY  71856 e Ft 
  a.) Mőködési célú bevételek  71856 e Ft 
  b.) Felhalmozási célú bevételek  0 e Ft 
 
 3. KÖRJEGYZİSÉG 28756 e Ft 
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  a.) Mőködési célú bevételek  28756 e Ft 
  b.) Felhalmozási célú bevételek --- 
 
(4) A képviselıtestület az (1) bekezdésben meghatározott teljesített bevételi 
fıösszeg forrásonkénti – elkülönítve a mőködési és felhalmozási célú bevételeket – 
részletezését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) Az önkormányzatot ténylegesen megilletı normatív állami hozzájárulás és 
személyi jövedelemadó átengedés elszámolását az 2. számú melléklet szerint, a 
közoktatási célú normatív állami hozzájárulás elszámolását a 3. számú melléklet 
szerint állapítja meg a képviselıtestület.  
 
(6) Az Oktatási intézmény valamint a Körjegyzıség 2007. évi költségvetés teljesített 
bevételek forrásonkénti részletezését a 4. számú melléklet és az 5. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
(7) 2007-ben európai uniós támogatásból bevétel nem keletkezett. 
 

3. § 
 
(1) Bakonybél Önkormányzat 2007. évi költségvetés teljesített kiadási fıösszegét 
319.429 ezer  forint összeggel hagyja jóvá a képviselıtestület. 
 
(2) A képviselıtestület az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási fıösszegen belül a 
kiemelt elıirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
  
 1. KIADÁSI FİÖSSZEG 319429 e Ft 
  
 a.) MŐKÖDÉSI CÉLÚ  170978 e Ft 
    1. Személyi jellegő kiadások 75834 e Ft 
  2. Munkaadót terhelı járulékok 23928 e Ft 
  3. Dologi jellegő kiadások 45961 e Ft 
  4. Ellátottak pénzbeli ellátása --- 
  5. Speciális célú támogatások, pénzátadások 25255 e Ft 
 
 b.) FELHALMOZÁSOK 148451 e Ft 
  1. Beruházások 136271 e Ft 
  2. Felújítások 12180 e Ft 
  3. Egyéb felhalmozások, pénzátadások 0 e Ft 
 
 c.) CÉLTARTALÉK --- 
 d.) ÁLTALÁNOS TARTALÉK --- 
 
 e.) LÉTSZÁMKERET 25,0 fı 
  1. Közalkalmazott jogviszony 9,0 fı 
  2. Köztisztviselıi jogviszony 8,5 fı 
  3. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony 7,5 fı 
 
(3) A képviselıtestület a teljesített kiadási fıösszegek címek – kiemelve a kiemelt 
elıirányzatok – közötti megosztását az alábbiakban határozza meg: 
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 1. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS  223741 e Ft 
  
 a.) MŐKÖDÉSI CÉLÚ  75290 e Ft 
    1. Személyi jellegő kiadások  19025 e Ft 
  2. Munkaadót terhelı járulékok  5995 e Ft 
  3. Dologi jellegő kiadások  25015 e Ft 
  4. Ellátottak pénzbeli ellátása --- 
  5. Speciális célú támogatások, pénzátadások  25255 e Ft 
 
 b.) FELHALMOZÁSOK  148451 e Ft 
  1. Beruházások  136271 e Ft 
  2. Felújítások 12180 e Ft 
  3. Egyéb felhalmozások, pénzátadások  0 e Ft 
 
 c.) CÉLTARTALÉK 0 e Ft 
 d.) ÁLTALÁNOS TARTALÉK --- 
 
 e.) LÉTSZÁMKERET 16,0 fı 
  1. Közalkalmazott jogviszony 9,0 fı 
  2. Köztisztviselıi jogviszony 1,0 fı 
  3. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony 6,0 fı 
 
 2. OKTATÁSI INTÉZMÉNY  71856 e Ft 
  
 a.) MŐKÖDÉSI CÉLÚ  71856 e Ft 
    1. Személyi jellegő kiadások  41339 e Ft 
  2. Munkaadót terhelı járulékok 13351 e Ft 
  3. Dologi jellegő kiadások  17166 e Ft 
  4. Ellátottak pénzbeli ellátása --- 
  5. Speciális célú támogatások, pénzátadások --- 
 
 b.) FELHALMOZÁSOK 0 e Ft 
  1. Beruházások 0 e Ft 
  2. Felújítások --- 
  3. Egyéb felhalmozások, pénzátadások --- 
 
 c.) CÉLTARTALÉK --- 
 d.) ÁLTALÁNOS TARTALÉK --- 
 
 e.) LÉTSZÁMKERET 0,0 fı 
  1. Közalkalmazott jogviszony 0,0 fı 
  2. Köztisztviselıi jogviszony 0,0 fı 
  3. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony 0,0 fı 
 
 
 3. KÖRJEGYZİSÉG 23832 e Ft 
  
 a.) MŐKÖDÉSI CÉLÚ 23832 e Ft 
    1. Személyi jellegő kiadások 15470 e Ft 
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  2. Munkaadót terhelı járulékok 4582 e Ft 
  3. Dologi jellegő kiadások 3780 e Ft 
  4. Ellátottak pénzbeli ellátása --- 
  5. Speciális célú támogatások, pénzátadások --- 
 
 b.) FELHALMOZÁSOK --- 
  1. Beruházások --- 
  2. Felújítások --- 
  3. Egyéb felhalmozások, pénzátadások --- 
 
 c.) CÉLTARTALÉK --- 
 d.) ÁLTALÁNOS TARTALÉK --- 
 
 e.) LÉTSZÁMKERET 9,0 fı 
  1. Közalkalmazott jogviszony 0,0 fı 
  2. Köztisztviselıi jogviszony 7,5 fı 
  3. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony 1,5 fı 
 
(4) A képviselıtestület az (1) bekezdés teljesített kiadási fıösszegének címenkénti – 
elkülönítetten a kiemelt elıirányzatokat – részletezését a 6. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
(5) Tájékoztató jelleggel a mőködési célú pénzeszközátadások alakulását a 6/A. 
számú melléklet  mutatja be. 
 
(6) A képviselıtestület a 2007. december 31-i állapotnak megfelelıen a 
létszámkeretet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(7) A képviselıtestület a felhalmozási elıirányzatok címek és azon belül célok szerint 
teljesített összegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(8) A céltartalék elıirányzat célok szerinti felhasználását a 9. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
(9) A 2007. évi költségvetésben az európai uniós támogatással megvalósuló 
programok bevételei, kiadásai valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez való 
hozzájárulás teljesítését a 9/A. számú melléklet mutatja be.  
 

4. § 
 
(1) A képviselıtestület a 2007. évi pénzmaradvány elszámolását együttesen és 
címenként elkülönítetten a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(2) A képviselıtestület a 2007. évi pénzmaradványt a feladattal terhelt 
kötelezettségvállalásokra és a 2008. évi költségvetési év kiadásaira használja fel. 
 
 
 

5. § 
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(1) A 2007. évi költségvetés teljesített mőködési és felhalmozási célú bevételi és 
kiadási elıirányzatokat mérlegszerően és egymástól elkülönítetten a 11. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 2007. évi költségvetés összes bevételét az azokból teljesített minden kiadást, 
finanszírozást és pénzeszköz változást a 12. számú melléklet tartalmazza. 
 
(3) A 2007. évben teljesített közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet mutatja 
be. 
 
(4) A képviselıtestület Bakonybél Önkormányzat összevont 2007. évi mérlegét a 14. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) Bakonybél Önkormányzat 2007. évi törzsvagyon kimutatását a 15. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá a képviselıtestület. 
 
(6) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 16. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(7) Bakonybél Önkormányzata 2007. december 31-i fordulónappal adósság 
állománnyal továbbá hitel nyújtási állománnyal nem rendelkezik. 
 
 

III. FEJEZET 
Az egyes mérlegek tartalmának szabályai 

 
6. § 

 
(1) Az Áht. 116. §-ának 4., 6., 8., 9., 10. pontjaiban meghatározott mérlegek, valamint 
a 9., 10., pontokban foglalt mérlegekhez csatolandó szöveges indokolás tartalmát a 
képviselıtestület a következık szerint határozza meg:  
 

a.) A hitelállomány alakulását tételesen, lejárat, hitelezık és eszközök 
szerinti bontásban kell bemutatni ezer forintban. 

b.) A költségvetési rendelettervezet elıterjesztésekor  a költségvetés 
bevételi mérlegét bevételi forrásonként a tárgyévi elıirányzat alapján kell 
bemutatni. A költségvetési rendelettervezetben a kiadási mérleget 
elıirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt elıirányzatonként kell a 
tárgyévi elıirányzat alapján bemutatni. Zárszámadáskor a bevételi és 
kiadási mérleget a tárgyévi  eredeti, módosított és teljesített elıirányzat 
alapján kell bemutatni. 

c.) A vagyon kimutatásának tartalmát Bakonybél Önkormányzat 
Képviselıtestületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályairól szóló 11/2004.(VI.20.) rendelet tartalmazza. 

d.) A többéves kihatással járó döntések számszerősítését ezer forintban, a 
költségvetési és a zárszámadási rendelettervezetben tételesen kell 
bemutatni. A szöveges indokolásban a tételesen bemutatott számadatok 
közötti eltéréseket kell indokolni. 
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e.) A közvetett támogatásokat támogatási fajtánként, a kedvezmények, 
mentességek és méltányossági jogkör jogcímeinek megjelölésével – mint 
szöveges indokolással – ezer forintban kell bemutatni. 

 
 

IV. FEJEZET 
Záró rendelkezések 

 
7. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba és hatályát veszti – a 6. 
§ kivételével – 2009. április 30-án. A 6. § rendelkezéseit már a 2007. évi 
zárszámadás készítésekor alkalmazni kell.  
 
(2) Jelen rendelet  hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Bakonybél 
Önkormányzata Képviselıtestületének a Bakonybél Önkormányzat 2007. évi 
költségvetésérıl szóló 5/2007.(II.23.), valamint az azt módosító 8/2007.(IX.30.), a 
2/2008.(II.27.) rendeletek, továbbá a Bakonybél Önkormányzat 2006. évi 
zárszámadásáról szóló 6/2007.(V.20.) rendelet 6. §-a. 
 
 
 
 
   Baky György Kerper Erika 
   polgármester körjegyzı 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2008. április 30. 
 
    Kerper Erika  
    körjegyzı 

 
 

 
 


