BORSODNÁDASD ÖNKORMÁNYZATÁNAK
20/2008.(IX.29.) számú rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II.14.) számú rendeletének
módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 7/2008.(II.14.) számú rendeletét (a
továbbiakban: költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
(1) A költségvetési rendelet 3 §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi költségvetését

652.589 eFt módosított bevétellel
680.118 eFt módosított kiadással
27.529 eFt forráshiánnyal
állapítja meg.
(2) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet módosított 1. számú
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A 3. § (3) bekezdésében megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a módosított 2/a. és a
módosított 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(4) A 3. § (4) bekezdésében megállapított cigány önkormányzat bevételeit, kiadásait
elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.
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2. §

(1) A 4. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet
újraszerkesztett módosított 7. sz. melléklete tartalmazza.

3. §
(1) A 4. § . (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(6) A 3 §. (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti
megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként,
feladatonként a módosított 13/1/a, 13/1/b, 13/1/c, 13/1/d, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5. számú
melléklete lép.
4. §

(1) A költségvetési rendelet 4 § (9) bekezdésében elfogadott 2008. évi előirányzatfelhasználási ütemtervet havi bontásban a módosított 15. sz. melléklet tartalmazza.
5. §
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon gondoskodik.

Borsodnádasd, 2008. szeptember 29.

Papp Anna
polgármester

Burkovics Róbert
aljegyző
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Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.16.§.(2.) bekezdése alapján a
rendelet kihirdetésre került.
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