
Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. december 6-án 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

21/2007. (XII. 10.) Önk.
rendelete

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló rendelet módosításáról

Képviselő-testület

Fehérgyarmat  Város  Önkormányzat  2007.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól 
szóló rendelet  módosítására a következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet 2.§-ának új szövege:

(2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek, a 
      polgármesteri hivatal, valamint a kisebbségi önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy 
      címet. Ennek felsorolását jelen rendelet  1.számú melléklet tartalmazza.

2.§

A rendelet 3.§-ának új szövege:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének:
Bevételi és kiadási főösszegét         2  431 927 ezer forintban
ezen belül:
− a felhalmozási célú bevételt             226 866     ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 226 866 ezer forintban

ebből:
- a beruházások összegét 135 829 ezer forintban
− a felújítások összegét   43 099 ezer forintban
− egyéb felhalmozási kiadások összegét     47 938 ezer forintban

- a működési célú bevételt          2 205 061 ezer forintban
-a működési célú kiadásokat          2 205 061 ezer forintban

ebből:
- személyi jellegű kiadásokat 962 544 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 307 961 ezer forintban
- a dologi jellegű kiadásokat 573 356 ezer forintban
- az ellátottak pénzbeni juttatásait            0 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 325 041 ezer forintban,

      valamint a költségvetési létszámkeretet        407 főben
      állapítja meg.



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek forrásonkénti, illetve a kiadások jogcímenkénti 
     megoszlását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

3.§

A rendelet 4.§-ának új szövege:

(1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg működési célú bevételeinek részletezését e rendelet 
      3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú bevételek részletezését a 3/b. számú melléklet
      tartalmazza.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a kisebbségi
     önkormányzat bevételeit, valamint a fenntartói támogatásokat a rendelet 4. számú melléklete
     tartalmazza.

(3) A képviselő-testület hivatalának bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

4.§

A rendelet 5.§-ának új szövege:

(1) A 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg működési célú kiadásainak részletezését e rendelet
     3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú kiadások részletezését a 3/b. számú melléklet
     tartalmazza.

(2) Az önállóan, és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a kisebbségi 
      önkormányzat (címenkénti) kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait -  e rendelet 4. számú
      melléklete tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait –ezen
     belül kiemelt előirányzatait- a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként, célonként (beruházás, felújítás és rekonstrukció,
     egyéb felhalmozási kiadások bontásban) a 7. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hirdetés napja a rendelet Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztésének napja, melyről a jegyző gondoskodik.

                      /:Dr. Tilki Attila s. k.:/                      /: Dr. Kovács Attila s. k.:/
                            polgármester                                                 jegyző 

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2007.december 10.


