
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 
1/2004.(II.12.)sz.rendelete  

az Önkormányzat 2004.évi költségvetésérõl, módosítással egységes szerkezetben 
 

 
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 
1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembevéve az 
Áht.módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2004. évi 
költségvetésérõl szóló 2003.évi CXVI.tv, és a többszörösen módosított 
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, az Önkormányzat 2004.évi 
költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I.fejezet 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 
Jelen rendelet rendelkezései az önkormányzat képviselõ-testületére, hivatalára, 
polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 
 

II.fejezet 
 

2.§. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
/1/   Szuhakálló Községi Önkormányzat 2004. évi költségvetését  
 
        166.007 - E Ft bevétellel, ebbõl 
           25.897  - E Ft     forráshiánnyal   
        166.007  - E Ft kiadással 
                                                               állapítja meg.1 
 
/2/  A 2. §. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a 
Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. 
/3/  Az 2. §-ban megállapított kiadási elõirányzatból  
 
    - személyi kiadások                    71.529 -  E Ft 
  - munkaadót terhelõ járulékok      23.277 -  E Ft  
                        /TB. járulék, munkaadói járulék, 
                          egészségügyi hozzájárulás/       
  - mûködési, fenntartási kiadások      31.038 - E Ft2 
  - támogatások, pénzbeli juttatások               23.590 - E Ft3 

                                                        
1 Megállapította a 4/2003.(III.11.)sz. Rendelet 
2 Megállapította a 4/2003.(III.11.)sz. Rendelet 
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- pénzeszköz átadás            3.014 � E Ft4 
- felhalmozási jellegû kiadás                      13.559 -  E Ft5 
 

 
/ 4/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. Sz. 
melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatokat célonként 
és  a felhalmozási kiadásokat feladatonként. 
/ 5 / Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerûen � a Rendelet 3. sz . melléklete tartalmazza. 
/ 6 / Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerûen � a Rendelet 4. sz .melléklete tartalmazza. 
/ 7 / A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza � az 
Áht.116.§. 4. pontja szerint - az önkormányzat tervezett hitelállományát. 
/8/ A 6.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl 
 ( Áht.116.§.9.); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást. 
/ 9 / A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat 
teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. 
/ 10 / A Polgármesteri Hivatal 2004. évi költségvetését a Rendelet 9. számú melléklete 
tartalmazza. 
/ 11 / A Rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek 
állományáról, a 11.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek 
állományáról szóló kimutatást. 
/12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról 
szóló kimutatást. 
/13/ A képviselõ-testület a költségvetési létszámkeretet  37 fõben állapítja meg. 
/14/ Az önkormányzati illetményalap  2004.évben továbbra is 34.000 Ft. 
 

III.fejezet 
 

3. §. 
 

Költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
/1/   Az önkormányzat  gazdálkodási feladatait a képviselõ-testület, polgármester és  a 
jegyzõ a Polgármesteri Hivatal közremûködésével látja el.  
/2/  A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Polgármesteri Hivatalt 
a költségvetésben elõírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

 
4. §. 

 
/1/  Az 2. §. /3/ bekezdésében megállapított kiadási elõirányzatok fõösszegét túllépni  
nem lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult  

                                                                                                                                                                             
3 Megállapította a 4/2003.(III.11.)sz. Rendelet 
4 Megállapította a 4/2003.(III.11.)sz. Rendelet 
5 Megállapította a 4/2003.(III.11.)sz. Rendelet 
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átcsoportosítást eszközölni, melyet az önkormányzat következõ ülésén be kell  
 jelentenie. 
/2/A kiadási elõirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak az önkormányzat  
végezheti. 

5. §. 
 
A képviselõ-testület az önkormányzat 2004-2005-2006. évre a gördülõ tervezés 
keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /13. számú melléklet / 
tudomásul veszi. 
 

6. §. 
 
 
( 1 ) A képviselõ-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben hagyja 
jóvá. 
/ 2 / A képviselõ � testület a költségvetés céltartalékát 900.- E Ft. összegben hagyja 
jóvá. 

IV.fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

7. §. 
 
/1/   E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004.január 01-
tõlkell alkalmazni. 

k.m.f. 
 

 
Tinyó Ottó sk.       Dr.Herczeg Tibor sk. 
Polgármester        jegyzõ 
 
 
Kihirdetve:Szuhakálló,2004. február 12. 
         Dr.Herczeg Tibor sk. 
            Jegyzõ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


