
SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
 

24/2008. (IX.29.)  
 

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

kiadási fıösszegét         24.355 E Ft-tal 
bevételi fıösszegét         24.355 E Ft-tal 

 
növeli és az önkormányzat 2008. évi 
 

módosított kiadási fıösszegét    6.658.407 E Ft-ban 

módosított bevételi fıösszegét  6.195.374 E Ft-ban 
a hiány összegét     463.033 E Ft-ban 

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

1.496.819 E Ft személyi jellegő juttatások 
505.734 E Ft munkaadókat terhelı járulék 

1.199.572 E Ft dologi kiadás 
48.413 E Ft egyéb folyó kiadások 

123.667 E Ft mőködési célú pénzeszközátadás 
242.638 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 
14.000 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 

112.584 E Ft felújítás 
2.595.664 E Ft intézményi beruházási kiadások 

62.450 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 
12.965 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) Vizitdíj visszatérítés miatt 44 eFt-tal növeli a Polgármesteri Hivatal állami támogatását, 
ugyanezen összeggel emeli a szociálpolitikai juttatás elıirányzatát. 
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(2) Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázaton nyert 1.194 eFt-tal növeli az állami 
támogatás összegét, 743 eFt-tal növeli a dologi kiadás és 451 eFt-tal a fejlesztési 
elıirányzat összegét. 

 
(3) Egyszeri kereset-kiegészítés címén a közalkalmazottak és a köztisztviselık részére 

kapott 11.082 eFt-tal növeli az állami támogatást, ugyanezen összeggel növeli a 
személyi juttatások és a járulékok elıirányzatát. 

 
 
  (4) Szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott 1.575 eFt-tal növeli állami támogatás 

összegét, ugyanezen összeggel a dologi kiadás összegét emeli.   
 
  (5) Vis maior pályázati támogatásként kapott 542 eFt-tal növeli az állami támogatás 

összegét, ugyanezen összeggel növeli a felújítási elıirányzatot. 
 
  (6) Villamosenergia áremelkedésére kapott 7.246 eFt összeggel növeli az állami támogatás 

összegét, ugyanezen összeggel növeli a dologi kiadás elıirányzatát. 
 
 (7) A mőködésképtelen önkormányzatok támogatására benyújtott pályázaton nyert 50 millió 

Ft-tal növeli az állami támogatás összegét, ugyanezen összeggel csökkenti a mőködési 
célú forráshiány összegét.  

  
 (8) Jogszabályváltozás következtében, valamint a befolyt iparőzési adóbevételek elmaradása 

miatt csökkenti az iparőzési adóbevétel összegét 100 millió Ft-tal, ugyanilyen összeggel 
növeli a mőködési forráshiány összegét. 

 
  (9) A Polgármesteri Hivatalnál közcélú munkára betervezett személyi juttatás és a járulékok 

elıirányzatát átcsoportosítja az intézmények ilyen címő elıirányzatára. 
 

(10) 2007. évben a hátrányos helyzető gyerekek esélyegyenlıségének elısegítésére kiírt  
pályázaton elnyert 2.672 eFt tárgyévi felhasználása miatt 622 eFt-tal növeli  a személyi 
juttatások, 79 eFt-tal a járulékok, valamint 1.971 eFt-tal a dologi kiadások elıirányzatát, 
ugyanezen összeggel növeli a mőködési forráshiány összegét. 

 
(11) A tourist police mőködtetése miatt 373 eFt-tal növeli a személyi juttatások, 110 eFt-tal 

a járulékok elıirányzatát, ugyanezen összeggel csökkenti a fejlesztési céltartalék 
elıirányzatát. 

 
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 kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
dr. Komáromi Éva       Dr. Hörcsik Richárd 
         jegyzı                         polgármester 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2008. szeptember 29. 
 
 
 
     dr. Komáromi Éva 
                                                                   jegyzı 












