
8/2008. /08.28/sz. KT. Rendelet 
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről 
Szóló 3 /2008. /II.25./sz. KT. Rendelet 

módosítására. 
 
 
    
Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény, az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi 
CLXIX.  törvényben foglaltaknak megfelelően- Monostorpályi Község Önkormányzatának 
2008. évi Költségvetéséről szóló 3/2008./II.25./sz. KT. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja. 
 

1.§. 
 
 
A Rendelet 1.§. /1/ - /2/ bekezdése helyébe a következő lép. 
 

„ /1/ Az önkormányzat a 2008. évi költségvetés tárgyévi bevételi főösszegét 295.143 
     ezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint, melyből  hitel 60.620   eFt. 
 
 
 
/2/ Az Önkormányzat a 2008. évi költségvetés tárgyévi kiadási főösszegét 295.143 
     ezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint. 

 
 

2.§. 

 
 
A Rendelet 2.§. /2/ bekezdés helyébe a következő lép: 
 
  /1/ Az 1.§. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímeit e 
rendelet 1. sz.  
     melléklete alapján a következők szerint határozza meg: 

 
/2/ l.   Az intézményi működési bevétel      26.681eFt 
      2. Sajátos bevétel 
     Helyi adók 
          - Kommunális adó                   6.500  eFt 
     - Iparüzési adó                  7.000  eFt 
     3. Átengedett központi adók 
     -  SZJA visszaadott 8 %       9.395 eFt 
          - SZJA kiegészités                        64.075 eFt 
     - Gépjármű adó         8.000 eFt 
     4. Normatív kötött felhaszn.                      ----  eFt 
 5. Normativ hozzájárulás                           53.682  eFt 



 6. Eredeti ei.-ként terv hjár.                                                             42.380  eFt. 
 7. Pénzmaradvány   
     - Felhalmozási célra                3.906   eFt 
     - Müködési célra               ----    eFt 
 8. Működési célu pénzeszköz átvétel                 4.411  eFt 
     9. Önkorm. Sajátos tőke jellegű bevétele                               30  eFt 
     10. Hitel                             60.620  eFt 
     11.Fejlesztési támogatás                                                                    5.000  eFt 
     12.Központosított támogatás                                                            3.463   eFt 
     13.Felhalmozási célra átvett.                                                             -----    eFt 

__________________________________________________________________________ 
  
Bevételek mindösszesen:                       295.143   eFt. 
 
 
 

3.§. 
 
     A Rendelet 3. §. /1/ bekezdés helyébe a következő lép: 
 
1. Személyi jellegű juttatás                               68.510  eFt 
2. Munkaadót terhelő járulékok                 23.368   eFt 
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás                      18.588   eFt 
4. Átadott pénzeszközök         
     - felhalm. célra                        13  eFt 
     - működési célra        41.904  eFt 
5. Társ. Polit. jutt.        42.769  eFt  
6. Dologi kiadások        99.991  eFt 
7. Felhalm. Cél. Tartalék,  Saját forrás                                                  ----    eFt 

 
 Kiadások Mindösszesen:               295.143  eFt 
 
 
 

 
4.§. 

 
A Rendelet 8. §. /1/ bekezdése helyébe a következő lép: 
 
 „8.§. 

 

/1/ Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2008. évi  
     költségvetési előirányzatait feladatonkénti bontásban az 4. sz. melléklet  
     tartalmazza. A   kiadás főösszege  99.413   eFt    /   Létszám:11 fő . 
 

    / 2/    A Hivatala általános tartalékot nem képez.” 
 
       
 



5. §.  
 
A Rendelet  8. sz. melléklettel egészül ki, mely tartalmazza  a közvetett támogatásokat. 
 
       
        6.§. 
 
A Rendelet 9. sz. melléklettel egészül ki, mely  a Címrendet    tartalmazza. 
 
7.§ 
 
 
A Rendelet 10/A §-al egészül ki. 
 
Az önkormányzat   szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Pénzügyi Bizottság javaslata    
alapján a polgármester köteles gondoskodni. 
 
                                                                          8.§ 
  
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
Monostorpályi, 2008. augusztus 28... 
 
 
 
                                       /:    Vágó András:/ sk.          /: Szabó  István :/ sk. 
                                              polgármester      mb.   jegyző 
 


