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SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
 

21/2008. (VI.27.) 
 

r e n d e l e t e 
 

az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 2./2008. (II.15.) rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
(1)A 2008. április 1. és június 20. között  pótelıirányzatként biztosított állami támogatások, 
saját bevételek és az  átvett pénzeszközök elıirányzatának növelése miatt  az alaprendelet 3.§ 
(1) bekezdésében megállapított  
 

kiadási fıösszegét         59.661 E Ft-tal 
bevételi fıösszegét         59.661 E Ft-tal 

 
növeli és az önkormányzat 2008. évi 
 

módosított kiadási fıösszegét    6.634.052 E Ft-ban 
módosított bevételi fıösszegét  6.223.691 E Ft-ban 
a hiány összegét     410.361 E Ft-ban 

 
állapítja meg. 
 
(2)A kiadási fıösszegen belül a módosított kiemelt elıirányzatokat 
 

1.487.429 E Ft személyi jellegő juttatások 
   502.858 E Ft munkaadókat terhelı járulék 
1.188.037 E Ft dologi kiadás 
     48.413 E Ft egyéb folyó kiadások 
   123.667 E Ft mőködési célú pénzeszközátadás 
   242.594 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 
     14.000 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 
   112.042 E Ft felújítás 
2.595.213 E Ft intézményi beruházási kiadások 
     62.450 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 
     13.448 E Ft fejlesztési céltartalék 
     20.939 E Ft hitelek kamatai 
     15.000 E Ft kölcsönök nyújtása 
   207.962 E Ft finanszírozási kiadások 

 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

2.§. 
 

(1) Az intézmények és a polgármesteri hivatal 16.575 eFt 2007. évi pénzmaradványából a 
személyi juttatások elıirányzatát 4.352 e Ft-tal, a járulékok elıirányzatát 1.391 e Ft-tal, a 
dologi kiadások elıirányzatát 3.343 e Ft-tal és az egyéb folyó kiadások elıirányzatát 
7.489 e Ft-tal növeli. 
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(2) Az 5 % bérfejlesztésre nyújtott 7.108 e Ft központosított  támogatás különbözetével a 

személyi juttatások elıirányzatát 5.385 e Ft-tal és  a járulékok elıirányzatát 1.723 e Ft-
tal növeli. 

 
(3) A 13. havi juttatásra adott 5.786 e Ft központosított támogatás különbözetével  a 

személyi juttatások elıirányzatát 4.384 eFt-tal és a járulékok elıirányzatát 1.402 e Ft-tal 
növeli. 

 
(4) A Gondozási Központ költségvetésében gépkocsi beszerzésre tervezett 3 millió forintot zárolja 

és az Árpád Vezér Gimnázium költségvetésébe átcsoportosítja. 
 

(5) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott termálfürdı fejlesztési feladatára 
tervezett összegbıl 35.363 e Ft-ot átcsoportosítja a Termálfürdı és Camping  
költségvetésében a gyermek-medence  felújítására. 

 
(6) A kisebbségi önkormányzatok feladat típusú támogatására elnyert 236 e Ft központi 

támogatással a dologi kiadások elıirányzatát növeli. 
 

(7) A 2007. évi személyi jövedelemadó elszámolására jóváhagyott 11.621 e Ft-ot a 
normatívák elszámolási különbözetére átcsoportosítja. 

 
(8) A népszavazás lebonyolítására jóváhagyott 2.967 e Ft-ból a hivatal személyi juttatását 

1.535 e Ft-tal, a járulékok elıirányzatát 443 e Ft-tal és a dologi kiadások elıirányzatát 
989 e Ft-tal növeli. 

 
(9) A Mővelıdés Háza  költségvetését 1.642 e Ft-tal csökkenti, a személyi  juttatásból 945 e 

Ft, járulékból 321 e Ft, dologi kiadásból 357 e Ft átcsoportosításra kerül a polgármesteri 
hivatal költségvetésébe, a SIDINFO Kft mőködésének támogatására. 

 
(10) A Vay Miklós Szakképzı Iskola  fejlesztési kiadását 13.411 e Ft-tal, a dologi kiadások 

elıirányzatát 1.957 e Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény véglegesen átvett 
pénzeszköze, így annak  összegét 15. 368 e Ft-tal növeli. 

 
(11) Az 50 millió forint fejlesztési céltartalékból 36.552 e Ft-ot  átcsoportosít az alábbiak 

szerint:  
      Rendırkapitányság üzemanyag költségére 200 e Ft, SIDINFO Kft mőködésére 5.000 e 

Ft, képviselık laptop beszerzésére 2.709 e Ft, számítástechnikai eszközök beszerzésére 
1.600 e Ft, gépkocsi beszerzésére 5.800 e Ft, Vízi-kapu füvesítésére 200 e Ft, Szent 
Erzsébet út 12. felújításának kiegészítésére 15.543 e Ft, Sárospatak Turizmusáért 
Egyesület támogatására 5.500 e Ft. 

 
(12)A szakmai vizsgák lebonyolítására jóváhagyott 468 e Ft-tal az  állami támogatást növeli 

a mőködési forráshiány összegét csökkenti. 
 

3. § 
 
A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni elıirányzatát az 1-
3. számú mellékletek tartalmazzák. 
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4.§. 
 
(1)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2)A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
dr. Komáromi Éva       Dr. Hörcsik Richárd 
         jegyzı                         polgármester 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2008. június 27. 
 
 
 
     dr. Komáromi Éva 
                                                                   jegyzı 












