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Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

2/2008. (II.15.) rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 

2008. évi  költségvetési rendeletéről 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 65. §. és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről  szóló 2007. évi
CLXIX. tv. alapján Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

/1/  A  rendelet  hatálya  kiterjed  Kiskunfélegyháza  Város  Képviselőtestületére,
bizottságaira,Polgármesteri  Hivatalára  és  az  önkormányzat  fenntartásában  működő
intézményekre.

     
2. §.

Költségvetés címrendje és fő összegei

/1/ A Képviselőtestület a költségvetési címrendet 2008. évre a következők szerint határozza 
meg:

Cím-
szám

N e v e Alcím szám N e v e

1. Polgármesteri Hivatal 1-1. Polgármesteri Hivatal
1-2. Polgárm. Hiv-hoz tartozó részben önállóan 

gazdálkodó intézmények
1-2/1 Hivatásos Tűzoltóság
1-2/2. Homokhátsági Regionális Önkorm.Társ.

Szilárdhull.lerakó és hasznositó létesítés.
1-2/3. Mezei Őrszolgálat 
1-2/4. Kfháza és Térs. Területfejl.Önk.Társ.

2. G A E S Z-hez tartozó részben
önállóan  gazdálkodó
intézmények

2-1 GAESZ 
(önállóan gazdálkodó költs. szerv)

2-2. Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda 
(részben önállóan gazd. részjogkörű)

2-3. Általános iskolák (részben önállóan gazd. 
részjogkörű)

2-3/1. Bankfalui Általános Iskola
2-3/2. Darvas József Általános Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2-3/3. Kiskunfélegyházi Összevont Általános 

Iskola
2-3/4. Többcélú Közös Igazgatású Közokt. Int.
2-4/1 Petőfi S. Városi Könyvtár (részben 

önállóan gazd. részjogkörű)
2-4/2 Móra Ferenc Művelődési Központ 

(részben önállóan gazd.  részjogkörű)
2-5. Kapocs Segítő Szolgálat  (részben önállóan
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gazdálkodó)
Cím-
szám

N e v e Alcím szám N e v e

2-6.
Móra Ferenc Gimnázium (részben önállóan
gazdálkodó)

3. Közép- és szakiskola 3-1. Kiskunfélegyházi  Középiskola,
Szakiskola,  Speciális  Szakiskola  és
Kollégium  (önállóan  gazdálkodó
költségvetési  szervezet)

4. Városgazdálkodási intézmény 4-1. Városfenntartó Költségvetési Szervezet
(önállóan  gazdálkodó  költségvetési
szervezet) 

5. Egészségügyi és szociális 
intézmények 

(Önállóan gazd, költségvetési szervek) 

5-1. Városi  Kórház  –  és  Rendelőintézet,
Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ

5-2. Szivárvány Szem.Gond.Nyújtó Intézm.

/2/  Az  önkormányzat  2008.  évi  bevételi  és  kiadási  mérlegét  az  Áht.  8§  (1)  bekezdésben
foglaltaknak megfelelően az 1. sz. mellékletben rögzíti. Ennek megfelelően 

                                                                                       me: ezer Ft.
Gazdálkodási bevétel 9 614 349
Költségvetési kiadás 10 192 483
Hiány összege 578 134
Hiány finanszírozásának módja:
- beruházási hitel 578 134
   ebből: rendelkezésre áll 250 134

/3/ A megállapított bevételi főösszeg a 217/1998. (XII. 30.) Ámr. 29. §. (1) a) pontja szerinti
bevételi jogcímenkénti összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

/4/ A megállapított kiadási főösszeget az Ámr. 29. §. (1) bek szerint költségvetési szervenként
és kiemelt előirányzatonként 3. sz. melléklet tartalmazza.

/5/ Az Áht. 71.§ (3) bekezdésének eleget téve a gördülő tervezést az 4. sz. melléklet mutatja 
be.

/6/  Az  önkormányzat  költségvetési  intézményeiben  engedélyezett  létszámkeretet  az  5.  sz.
melléklet tartalmazza.

/7/ Az Ámr. 29. § (1) bekezdés j. pontjában előírt évi várható bevételi és kiadási előirányzat
felhasználási ütemtervét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

/8/  Az Önkormányzat  helyi rendeletei  illetve képviselőtestületi  határozatai  alapján nyújtott
kölcsönök  lejárat  szerinti  bontását,  valamint  a  hitelállományt  és  annak  évenkénti
törlesztését a 7. sz. melléklet részletezi.
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/9/   Az önkormányzat az Ámr. 29. §. (1) g. pontja értelmében a többéves kihatással járó  
feladatok előirányzatait éves megbontásban 8. számú melléklet tartalmazza.

/10/ Közvetett támogatások mindazok a bevételek, amelyeknek megfizetését az önkormányzat
elengedi,  vagy  mérsékeli.  Az  Áht.118.§  (1)  c.  pontja  értelmében  a  közvetett
támogatásokat és az adó elengedéseket tartalmazza a szöveges indoklással együtt a 9. sz.
melléklet.   Közvetett  támogatás  a  42/2004.  (IV.30.)  ök.  sz.  Vagyonrendelet  szerint
adható.   

/11/ Az Önkormányzat a költségvetési rendelet felújítások és beruházások azon tételei közül,
ahol a  saját erő megjelölés szerepel  csak a pályázat elnyerése esetén indítható.

/12/  Képviselőtestület  felhatalmazza a Polgármester  Urat,  hogy a 300 milliós  folyószámla
hitel-keret  meghosszabbítása  ügyében  járjon  el  a  számlavezető  pénzintézetnél,  a
Képviselőtestület erre vonatkozó külön határozata értelmében.

/13./  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  Polgármester  Urat,  hogy  a  114/2006.ÖNK.1-2-06-
3222-0547-2 számú hitel-szerződéssel  (Városi  Strand és uszoda )  biztosított  hitel  fel
nem használt részének más célra történő felhasználása  engedélyezésében a hitelt nyújtó
pénzintézetnél járjon el.

/15/  A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  Polgármester  Urat,  hogy  az  önkormányzat
átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről gondoskodjon.

3. §.

Intézményi gazdálkodás

/1/ Az intézmények 2008. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz
képest  változhatnak  a  Képviselőtestület  döntése  értelmében:  a  közalkalmazotti
illetménytábla  2008.  évi  változása  miatt,  a  jóváhagyott  bevételi  előirányzatain  felüli
többletbevétel,  a  felülvizsgált  és  a  jóváhagyott  előző  évi  pénzmaradvány  összegével,
továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.

         
/2/ Az önállóan gazdálkodó intézmények jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételei az

intézménytől elvonásra nem kerülnek, azt az intézmény saját hatáskörben használhatja fel.

/3/  A Képviselőtestület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint
intézkedik:
 A  Közoktatási  intézmények  finanszírozási  forrása  10%  erejéig  zárolásra  kerül

mindaddig,  amíg  az  adott  intézmény  megtakarítást  jelentő  feladat  szűkítést  a
Képviselőtestület jóváhagyása után végre nem hajtja. 

 Szivárvány Szem. Gond. Intézmény az év során az engedélyezett létszám határig nem
töltheti fel az üres álláshelyeket.

 Újabb  feladatot  az  önkormányzat  csak  az  éves  működési  költség  teljes  körű
bemutatásának ismeretében fogad be. 
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/4/ Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett  előirányzaton belül a részelő-
irányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, mely vonatkozik a Polgármesteri Hivatalra
is.

/5/  Polgármesteri  Hivatalhoz  feladat-meghatározással  lekerülő  pótelőirányzatokról  a
Polgármester  a  Képviselőtestületet  tájékoztatja.  Az  önállóan  gazdálkodó  költségvetési
szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változásról a polgármester a képviselő-
testületet 30 napon belül tájékoztatja.

/6/  Képviselőtestület  döntése  szerinti  időközönként  (negyedévenként),  de  legkésőbb a
költségvetési  szerv  számára  a  költségvetési  beszámoló  felügyeleti  szervhez  történő
megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt
a költségvetési rendeletének módosításáról.

/7/ Városfenntartó és Költségvetési Szerv felújítást illetve beruházást csak a képviselőtestület
előzetes engedélyével indíthat a forrás megjelölésével.

4. §.

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

/1/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  az  egységes  költségvetést  a  2008.  évi
Költségvetési  törvény,  az  Áht.  az  Ámr.,  az  SZMSZ,  valamint  a  Képviselőtestület
rendeletének megfelelően hajtja végre. 

/2/  A költségvetési  intézmények  részére  a  finanszírozást  a  Polgármesteri  Hivatal  a  nettó
finanszírozási  rendszer  szabályai  szerint  havi  ütemezésben,  de  a  kiadások  és  a
költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre az 50/2004. (VI.
30.) Ök.sz. a Kiskincstári finanszírozási rendszer működéséről szóló rendelet szerint. 

/3/ A központi költségvetés javára mutatkozó normatív állami hozzájárulás visszafizetését a
pénzmaradvány terhére kell elsősorban teljesíteni a visszafizetési határidőn  belül.

     Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége, hogy az
intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutató felméréskor,
annak következményét az adott intézmény viseli. 

/4/ A Települési Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejött és a
192/2006. sz. Kt. határozattal elfogadott Együttműködési megállapodás szerint történik a
mindenkori költségvetés végrehajtása.

/5/  A  célfeladatok előirányzatában  szereplő  bizottsági  hatáskörrel  felhasználható
előirányzatok  az  SZMSZ-ben  és  egyéb  szabályzatban  rögzítetteknek  megfelelően  az
érintett bizottságok az alábbiak.

 MOVB:   3., 4., 5., 6. sor 
 ISIB:  1, 2, 11. sor
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A célfeladat 8. sor szerinti  előirányzat  szükség szerinti  felhasználására a polgármestert
hatalmazza fel.

/6/  A működési célú pénzeszköz átadás előirányzatának felhasználásáról:

 ISIB:  1/1 sor és a támogatásértékű működési kiadás 1/1. sora tekintetében, 
 MOVB   7. sor tekintetében dönt.
 Pénzügyi Bizottság: 6/6. sor

/7/  A Kölcsönök nyújtása tekintetében:

 Lakás Biz.: 1. sor

/8/. Felhalmozási célú pe. átadás előirányzatainak felhasználásáról:
 MOVB 1. pontban 

/9/  Az  önkormányzat  költségvetési  rendeletében  jóváhagyott  beruházások,  felújítások,  áru
beszerzés  és  szolgáltatás  lebonyolítása  a  közbeszerzési  törvény,  valamint  a
Képviselőtestület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.

/9/  A Képviselőtestület  felhatalmazza  a  Pénzügyi  Bizottságot  az  intézmények  2007.  évi
pénzmaradványának  felülvizsgálatára.  A  pénzmaradvány  jóváhagyásáról  és  a
Polgármesteri  Hivatal  kötelezettségvállalással  nem  terhelt  szabad  pénzmaradvány
felosztásáról a bizottság véleményének ismeretében a Képviselőtestület dönt.

/10/ Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot és mértékét
tekintve  az  eredeti  kiadási  előirányzat  10  %-át,  de  legfeljebb  100  millió  forintot,  a
Képviselőtestület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki.

/11/ A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a Speciális támogatások – Működési
pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 8/2. Petőfi Népe során szereplő támogatottal az
együttműködési megállapodás aláírására, mely összeg felhasználása – számla alapján – a
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között történik.

/12/ A Képviselőtestület a családi napközi működtetéséhez
2008. évben külön

támogatást nem kíván biztosítani.

/13/ Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre,  építési  beruházásra,  szolgáltatás  megrendelésére,  vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra,  stb.  vonatkozó  szerződéseket,  azok  megnevezését,  tárgyát,  a
szerződést  kötő  felek  nevét,  szerződési  értékét,  a  határozott  időre  kötött  szerződés
időtartamára,  valamint  ezen adatok változására  vonatkozó információkat  – valamennyi
önkormányzati  költségvetési  szerv  vezetője  -  Kiskunfélegyháza  Város  honlapján  teszi
közzé.  A  kötelezően  közzétételre  kerülő  szerződések  értékhatárát  nettó  5  millió  Ft
összegben  határozza  meg.  A  nem  normatív,  céljellegű,  működési  és  fejlesztési
támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.  

/14/  Az  intézmények  részére  egységes  elvek  alapján  kell  biztosítani  a  költségvetést  és  a
dolgozók számára az adható támogatás egységes elgondolásának lehetőségét is meg kell
vizsgálni.
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5. §. 

Záró rendelkezések

/1/ Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-től kell
alkalmazni

Kiskunfélegyháza, 2008. február 

Ficsór József Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
polgármester jegyző

Kihirdetve: 2008. február 15.

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
jegyző

 


