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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

 

Hajdúbagos Községi Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről  

 

Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselő testülete a helyi Önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv., az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. év. 

XXXVII. tv. alapján, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésről szóló 1998. évi 

CX. Törvény alapján figyelemmel az Önkormányzat 2002. évi költségvetési 

koncepciójáról hozott 81/2001./XI.28. ÖH. sz. határozatára a Községi Önkormányzat 

kötelező és az önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodásának viteléhez a 

következő rendeletet alkotja. 

 

I. fejezet 

 

Az önkormányzat költségvetésének főbb adatai 

 

1.§. 

 

1/ Az önkormányzat 2002. évi költségvetési bevételei főösszegét  206.702 ezer                  

     forintban állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. 

 

/2/ Az önkormányzat az 2002. évi költségvetési kiadási főösszegét 206.702 ezer 

     forintban állapítja meg az 3. számú melléklet szerint. 

 

/3/ A rendelet 1-számú mellékletében jóváhagyott bevétel és kiadás különbözete  

     57.001  ezer forint, mely összeg a költségvetés idegen forrása. 

 

/4/ Az önkormányzat rendeletében minden önálló költségvetési szerv, önálló címet  

alkot. 

     A rendelet 1. számú mellékletében rögzített egyéb feladatcsoportok is címet 

     alkotnak. 

     A rendelet mellékleteiben a címekhez kapcsolódóan feltüntetett összegekhez 

     előirányzatok és kiemelt előirányzatok tartoznak. 

 

 

II. fejezet 

 

Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak főbb adatai 

 

 

2.§. 

 



 

/1/ Az 1.§./1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímeit az alábbiak 

     és a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a képviselőtestület. 

 

/2/ Az önkormányzat hivatalának bevételét központosított forrásokból kell 

     kiegészíteni a rendelet 2.-es számú melléklete szerint. 

 

/3/ Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmények bevétele 

      az 1-es számú melléklet szerint. 

 

/4/ Az önkormányzat saját központosított bevétel e rendelet 

     1. számú melléklete szerint. 

 

/5/ A Magyar Köztársaság 2002. évi központi költségvetésében normatív támogatás 

címen  95.448.000.-  forintot állapított meg az Országgyűlés a rendelet 1-es 

     számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

 

/6/ A Társadalombiztosításból finanszírozott egészségügyi ellátás bevételére 

vonatkozó 1.691.000.- Ft. főösszeg  

 

/7/ Az önkormányzat előző évi pénzmaradvány bevételt 2002. évre nem tervez. 

 

3.§.  
 

/1/ Az 1.§./2/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg felhasználási jogcímeit a  

következőek és a rendelet 1-es szám melléklete szerint állapítja meg a 

képviselőtestület 

      

/2/ Az önkormányzat hivatalának kiadásait főbb feladatonként, jogcímenként a 

     rendelet 3-os számú melléklete szerint állapítja meg a képviselőtestület, melyből 

reprezentációra a SZMSZ szerint, valamint a részletes költségvetés szerinti összeg   

használható fel. 

 

/3/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények kiadásai, és azon belül 

     címenként, továbbá az egyes kiemelt előirányzatokat a rendelet 3. számú 

melléklete szerint állapítja meg a képviselőtestület. 

 

/4/ A Képviselőtestület a Községi Önkormányzat intézményei és az önkormányzat 

hivatala  munkavállalói létszámát e rendelet 4. számú melléklete szerint 2002. évre 

együttesen  76  főben határozza meg. 

 

 

 

 

 



III. fejezet 

 

Kiemelt sajátosságok 

 

4.§. 

 

/1/ A képviselőtestület a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi 

XXIII. törvény 43.§./1/ bekezdésében foglalt, II. besorolási osztály első fizetési 

fokozata  szerint illetményalapot 2001.  évben  38.500.-  Ft-ban állapította  meg, mely 

összeg 2002 évre is érvényes.  A törvény szerint 2002-ben az illetményalap 33.000.- 

Ft 

5.§. 

 

A képviselőtestület rendeletében csak 200 ezer Ft. egyedi értékhatár feletti 

beszerzéseket és 500 ezer Ft. értékhatár feletti építésszerelési munkálatokat, illetve 

ezen értékhatár feletti tárgyi eszközhöz kapcsolódó felújítási feladatokat állapítja meg 

tételesen.  

Az értékhatár alatti feladatok forrása az intézményi költségvetés. 

 

6.§. 

 

Az 2001. évi költségvetés éves beszámolójához kapcsolódó pénzmaradvány 

elszámolásának rendelkező elvei: 

 

/1/ A pénzmaradvány elszámolásának alapja a mindenkori jogszabályok alapján 

     módosított eredeti előirányzat. E rendelet szerinti kiemelt előirányzatok 

intézményi hatáskörben nem változtathatók meg. 

 

/2/ A pénzmaradványt az önkormányzat hivatala az éves beszámolóhoz kapcsolódóan  

felülvizsgálja. 

 

/3/ Az intézményeket nem illeti meg: 

    -a feladat elmaradással érintett kiadásai, illetve bevételi előirányzat különbözete, 

    -a célfeladattal adott előirányzat maradványa, 

    -az alaptevékenységgel összefüggő bevételek módosított előirányzatát     

meghaladó többlet 

 

/4/ A kapacitás kihasználás javítását szolgáló tevékenységből, a hátralékok     

behajtásából keletkező, az elismerhető kiadások meghaladó többletbevételek     50%-

a az intézményeket illeti meg. 

 

/5/ A /2/-/3/-/4/  bekezdésben foglaltak szerint megállapított pénzmaradvány     

felhasználásáról a képviselőtestület dönt. 

 

 



IV. fejezet 

 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 

7.§. 

 

/1/ A rendeletben megállapított feladatok előirányzatainak megváltoztatása     minden 

esetben a képviselőtestület hatásköre. 

      

/2/ A beruházások fedezetét teljesítménytől függően, számlával dokumentált igény  

alapján kell átutalni. 

V. fejezet 

 

Önkormányzati biztos kirendelése 

 

8. § 

 

Az önkormányzat a felügyelete alá tartozó költségvetési szervéhez akkor rendel ki 

önkormányzati biztost, ha a költségvetési szerv elismert tartozásállománya mértékét 

tekintve meghaladja a szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, és a tartozás 

időtartama meghaladja a 30 napot. 

 

VI. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

9.§ 

 

/1/ A képviselőtestület megbízza a polgármestert, és a jegyzőt hogy a rendeletben 

megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás 

operatív   végrehajtásáról. 

 

H a j d ú b a g o s,  2002. január 24. 

 

/: Szabó Lajos :/                                          /: Dr. Balla György :/ 

   polgármester                                                          jegyző 


