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Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 
4/2008.(II.27.) rendelete 

Bakonybél Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl 
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 

 
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: képviselıtestület) az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdés felhatalmazása 
alapján Bakonybél Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet 
alkotja meg: 
 
 

I. FEJEZET 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületére és Bakonybél-
Pénzesgyır Községek Körjegyzıségére (továbbiakban: Körjegyzıség) terjed ki. 
 
 

II. FEJEZET 
Címrend 

 
2. § 
 

A képviselıtestület a 2008. évi költségvetés címrendjét az 1. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
 

III. FEJEZET 
A 2008. évi költségvetés bevételei és kiadásai, valamint mérlegei 

 
 

3. § 
 

(1) A képviselıtestület Bakonybél Önkormányzat 2008. évi költségvetés kiadási 
fıösszegét 301.588 ezer forint összegben állapítja meg. 
 
(2) A képviselıtestület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási fıösszegen belül a 
mőködési és felhalmozási kiadásokat, ezen belül a kiemelt elıirányzatokat, valamint 
a céltartalék és általános tartalék, továbbá a létszámkeretet az alábbiakban 
határozza meg: 
 
 a.) MŐKÖDÉSI CÉLÚ 136148 e Ft 
    1. Személyi jellegő kiadások 40824 e Ft 
  2. Munkaadót terhelı járulékok 12773 e Ft 
  3. Dologi jellegő kiadások 46781 e Ft 
  4. Ellátottak pénzbeli ellátása --- 
  5. Speciális célú támogatások, pénzátadások 35770 e Ft 
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 b.) FELHALMOZÁSOK 127164 e Ft 
  1. Beruházások 121556 e Ft 
  2. Felújítások 1500 e Ft 
  3. Egyéb felhalmozások, pénzátadások 4108 e Ft 
 
 c.) CÉLTARTALÉK 34647 e Ft 
 d.) ÁLTALÁNOS TARTALÉK 3629 e Ft 
 
 e.) LÉTSZÁMKERET 20,5 fı 
  1. Közalkalmazott jogviszony 7,5 fı 
  2. Köztisztviselıi jogviszony 7,0 fı 
  3. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony 4,5 fı 
 
(3) A képviselıtestület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási fıösszegen belül 
címenként az elıirányzatok összegét, valamint a létszámkeretet az alábbiakban 
határozza meg: 
 
 1. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 271678 e Ft 
  
 a.) MŐKÖDÉSI CÉLÚ 106238 e Ft 
    1. Személyi jellegő kiadások 23058 e Ft 
  2. Munkaadót terhelı járulékok 7588 e Ft 
  3. Dologi jellegő kiadások 39822 e Ft 
  4. Ellátottak pénzbeli ellátása --- 
  5. Speciális célú támogatások, pénzátadások 35770 e Ft 
 
 b.) FELHALMOZÁSOK 127164 e Ft 
  1. Beruházások 121556 e Ft 
  2. Felújítások 1500 e Ft 
  3. Egyéb felhalmozások, pénzátadások 4108 e Ft 
 
 c.) CÉLTARTALÉK 34647 e Ft 
 d.) ÁLTALÁNOS TARTALÉK 3629 e Ft 
 
 e.) LÉTSZÁMKERET 13,0 fı 
  1. Közalkalmazott jogviszony 7,5 fı 
  2. Köztisztviselıi jogviszony 1,0 fı 
  3. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony 4,5 fı 
 
 2. KÖRJEGYZİSÉG 29910 e Ft 
  
 a.) MŐKÖDÉSI CÉLÚ  29910 e Ft 
    1. Személyi jellegő kiadások 17766 e Ft 
  2. Munkaadót terhelı járulékok 5185 e Ft 
  3. Dologi jellegő kiadások 6959 e Ft 
  4. Ellátottak pénzbeli ellátása --- 
  5. Speciális célú támogatások, pénzátadások --- 
 
 b.) FELHALMOZÁSOK --- 
  1. Beruházások --- 
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  2. Felújítások --- 
  3. Egyéb felhalmozások, pénzátadások --- 
 
 c.) CÉLTARTALÉK --- 
 d.) ÁLTALÁNOS TARTALÉK --- 
 
 e.) LÉTSZÁMKERET 7,5 fı 
  1. Közalkalmazott jogviszony 0,0 fı 
  2. Köztisztviselıi jogviszony 6,0 fı   
  3. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony 1,5 fı 
 
(4) A képviselıtestület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási fıösszegen belül a 
mőködési és felhalmozási kiadásokat – elkülönítve a kiemelt elıirányzatokat – 
költségvetési szervenként és együttesen az 1/A. számú melléklet szerint állapítja 
meg. A 2008. évi létszámkeretet az 1/B. számú melléklet tartalmazza. 
 
(5) A képviselıtestület által létrehozott társulásoknak és egyéb szervezeteknek a 
mőködési célú pénzeszköz átadás összegeit az 1/C. számú melléklet tartalmazza. 
 
(6) A képviselıtestület a 127.164 ezer forint összegő felhalmozási elıirányzat – ezen 
belül a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozások – célok szerinti megosztását a 
2. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
(7) A képviselıtestület a 34.647 ezer forint összegő céltartalék elıirányzat célok 
szerint elkülönített összegét a 3. számú melléklet szerint határozza meg. 
 

4. § 
 

(1) A képviselıtestület a 3. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadások fedezetéül 
szolgáló bevételek fıösszegét 301.588 ezer forintban határozza meg. 
 
(2) A képviselıtestület az (1) bekezdésben meghatározott bevételi fıösszegen belül 
a mőködési és felhalmozási célú bevételeket az alábbiakban határozza meg: 
 
 a.) Mőködési célú bevételek 150261 e Ft 
 b.) Felhalmozási célú bevételek 151327 e Ft 
 
(3) A képviselıtestület az (1) bekezdésben meghatározott bevételi fıösszegen belül 
a mőködési és felhalmozási célú bevételeket címenként az alábbiakban határozza 
meg: 
 

1. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 271678 e Ft 
a.) Mőködési célú bevételek 120351 e Ft 
b.) Felhalmozási célú bevételek 151327 e Ft 

 
 2. KÖRJEGYZİSÉG 29910 e Ft 
  a.) Mőködési célú bevételek 29910 e Ft 
 
(4) Az (1) bekezdésben rögzített bevételi fıösszeg forrásonkénti megosztását a 4. 
számú melléklet szerint határozza meg a képviselıtestület. 
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(5) A normatív állami támogatás, kötött felhasználású állami támogatás, az 
átengedett központi adók jogcímeit, a jogosultság alapját, mértékét, mutatószámát, 
az összeget az 5. számú melléklet tartalmazza.  
 
 
(6) A képviselıtestület a közös fenntartású költségvetési szervek bevételeit – 
elkülönítetten a mőködési és felhalmozási célú bevételeket – forrásonként a 6.  
számú melléklet szerint határozza meg. 
 
 
 

5. § 
 
(1) A 2008. évi költségvetés mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
elıirányzatokat mérlegszerően és egymástól elkülönítetten a 7. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(2) A 2008. évi költségvetés összes bevételét az azokból teljesített minden kiadást, 
finanszírozást és pénzeszköz változást a 8. számú tartalmazza; az elıirányzat-
felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
(3) A 2008. évi közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet mutatja be. 
 
 
(4) A képviselıtestület az önkormányzat elızetes összevont mérlegét (elızetes 
adatok alapján) a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
 
(5) A képviselıtestület a költségvetési év és az azt követı két év várható 
elıirányzatait a 12. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
 
(6) A képviselıtestület hitelállománnyal nem rendelkezik. A többéves kihatással járó 
feladatok kötelezettségvállalásait évenkénti bontásban a 13. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
 
(7) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait, 
valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történı hozzájárulásokat a 14. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
 
 

IV. FEJEZET 
A költségvetés végrehajtása és finanszírozása 

 
6. § 
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(1) A képviselıtestület társadalmi szervezeteknek az 50 ezer forintot elérı vissza 
nem térítendı támogatást meghatározott célra és elszámolási kötelezettség mellett, 
támogatási szerzıdés megkötésével nyújt. A támogatott szervezet megnevezését, 
székhelyét, a támogatás célját és összegét a település hirdetıtábláin, a helyi 
újságban és a helyi kábel tévében közzé kell tenni. 
 
(2) A társadalmi szervezetek, nonprofit szervezetek 1/B. számú mellékletében 
meghatározott elıirányzat összegén belül a polgármester jogosult a 70 ezer forintot 
meg nem haladó igényrıl dönteni. 
 
 
(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközt a polgármester és a költségvetési szerv 
vezetıje jogosult tartós betétben, illetve értékpapír számlán elhelyezni, ha a lekötött 
pénzeszköz összege garantált és nem jelent kockázatviselést. 
 
 
(4) A polgármester jogosult a 3. számú mellékletben megjelölt céltartalék 
elıirányzatát a költségvetésen belül átcsoportosítani, ha a célokra képviselıtestület 
határozatával jóváhagyott kötelezettségvállalások dokumentumait az érdekelt felek 
aláírták. Az átcsoportosításról a képviselıtestületet a soron következı ülésen 
tájékoztatni kell. 
 
 

7. § 
 

(1) Az év közben keletkezı többletbevétel a céltartalék elıirányzatát növeli.  
(2) Az általános tartalék elıirányzata szolgál évközben felmerülı feladatok kiadására, 
továbbá bevétel kiesés rendezésére. 
(2) A hitel felvételérıl a képviselıtestület dönt. 
 

8. § 
 

(1) A pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának 
szabályai: 

a.) A pénzmaradványból, illetve elıirányzat-maradványból a költségvetési 
szervet nem illeti meg 
  aa.) a végleges feladatelmaradás miatti elıirányzat maradvány; 

ab.) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott elıirányzatok, ha 
áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; 
ac.) az az összeg, amelyet tárgyévben, év közben engedélyezett 
feladattal összefüggésben a jóváhagyott elıirányzatból részben vagy 
egészben nem; 
ad.) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatának költségvetési 
támogatással fedezett, illetve arányos maradványából azon összeg, 
amely nem kapcsolódik a személyi juttatások elıirányzatának 
járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványt terhelı 
járulékfizetési elmaradása van; 
ae.) a gazdálkodási szabályok megsértésébıl származó maradvány; 
af.) a támogatás értékő bevételi többlet. 
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b.) Kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradványnak kell tekinteni: 
ba.) a tárgyévben szerzıdés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan 
a teljesítendı kiadásokra kerültek felhasználásra; 
bb.) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a 
kötelezettségvállalás a tárgyévi elıirányzat terhére történt, de a teljesítés 
a tárgyében nem valósult meg.  

 
(2) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, a 
szerzıdést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést. 
 
(3) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány, illetve az elıirányzat-maradvány 
személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken 
túlmenıen – a kiemelt elıirányzatokba tartozó tételek elıirányzatára is fordítható. A 
pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely 
költségvetési támogatási többlettel jár. 
 
 
 

V. FEJEZET 
Záró rendelkezések 

 
9. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 
2008. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
(2) A képviselıtestület az érvényes köztisztviselıi illetményalap összegét Bakonybél 
Önkormányzat 2003. évi költségvetésérıl szóló 4/2003.(II.20.) rendeletben állapította 
meg. 
 
   Baky György Kerper Erika 
   polgármester körjegyzı 
 
Képviselıtestületi ülés idıpontja: 2008. február 15. (beterjesztés) 
A képviselıtestületi ülés idıpontja: 2008. február 26. (elfogadás) 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2008. február 27. 
    Kerper Erika  
    körjegyzı 

 
Záradék: 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege a következő rendelet módosítások átvezetésével 
történt: 

• 6/2008.(IX.30.) rendelet 
 
Bakonybél, 2008. szeptember 30. 
 
   Kerper Erika 
   körjegyző   

    

 


