
BORSODNÁDASD ÖNKORMÁNYZATÁNAK

12/2007. (VII.19.) számú rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4./2007.(II.15.) 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 4./2007.(II.15.) számú rendeletét (a
továbbiakban: költségvetési rendelet)  az alábbiak szerint módosítja:

 
1. §

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

        (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007.évi költségvetését 

661.112 eFt módosított bevétellel
744.514 eFt módosított kiadással

                                                83.402 eFt forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet módosított 1. számú
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A 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 cigány kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó
mérleget a módosított 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 



(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. sz. melléklet
alapján hagyja jóvá.

2. §

A költségvetési rendelet 4. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) a., Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti

részletezését az 5. számú melléklet szerint.
b., Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások feladatonkénti
részletezését a 6. számú melléklet szerint.

3.§

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

4. §

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, módosított 13/1/a ,13/1/b, 13/1/c, a módosított 13/1/d, 13/2, 13/3, 13/4 és
a módosított 13/5. számú mellékletek szerint.
 

5. §

A költségvetési rendelet 4. § (7) bekezdésében a „13/5. számú mellékletek” szövegrész
helyébe a „módosított 13/5. számú mellékletek” szövegrész lép.

6.§

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2)Ezen rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon gondoskodik.

Papp Anna sk. Farkas Pál sk. 
polgármester jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2007. évi költségvetését  a 4/2007 (II.15.) számú rendeletével 

                        517863 e Ft bevétellel
                        664571 e Ft kiadással
                        146708 e Ft forráshiánnyal hagyta jóvá.

Az első félév során jelentős összegű központosított előirányzat érkezett számlánkra,
martinsalakos házak tulajdonosainak kárenyhítési támogatása és víz- csatorna támogatás
címén..
A Nemzeti Sporthivatal 5.300 e Ft vissza nem térítendő pályázati támogatást ítélt meg a
Sportöltöző korszerűsítésére.
 
A központi pótelőirányzatok és pályázati támogatás felhasználása konkrét feladathoz
kötött.

A 2006. évi pénzmaradványunk pénzforgalom nélküli bevételként szintén beépül a
jelenlegi
rendeletmódosításba.

A tételes előirányzat módosítások az alábbiak:

Bevételek ( 1 sz .melléklet)

Támogatások , kiegészitések Eredeti e.i. Növekedés

4.2 Központositott előirányzat 640 e Ft
martinsalakos házak helyreállítására 43.484 e Ft
lakossági víz csatorna támogatás 13.440 e Ft
módosított előirányzat 57.564 e

Ft

4.5. ÖNHIKI előleg 27.291 eFt
módosított előirányzat 27.291 e

Ft

Véglegesen  átvett  pénzeszközök 

6.2.Támogatásértékü felhalmozási bevétel
Központi költségvetési szervtől

Pályázati pénz Sportöltöző korszerűsítés 5.300 e Ft 
módosított  előirányzat                                                                    5.300 e

Ft

8.2. Értékpapír beváltás bevétele 36.015 e Ft
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módosított előirányzat 36.015
eFt

10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.719 e Ft
módositott előirányzat                                                                17.719 e

Ft

- 2-

                             Eredet e.i. Növekedés 

12. Forráshiány - 63.306 e Ft

Bevétel összesen      664.571 e Ft
Pótelőirányzat összesen           79.943 e Ft
Módosított előirányzat  2007.06.30.           744.514 e
Ft

Kiadások  :   

Folyó (működési) kiadások

1.3 Dologi kiadás 126.464 e Ft
CÖK pénzmaradvány       44 e Ft
Szállítói tartozás                      513 e Ft
Módosított előirányzat 127.021 e

Ft

1.4. Egyéb folyó kiadás     3.678 e Ft
Normatíva visszafizetés 2.009 e Ft
Módosított előirányzat     5.687 e

Ft

1.7. Működési célú p.e. átadás áll.házt. kívülre   3.708 e Ft
NÁDASD Kft víz- csatorna tám. 13.444 e Ft
Módosított előirányzat 17.148 e

Ft

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
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2.1. Felújítás
Arli patak feletti híd felújítása vis maior maradvány 2.535 e Ft
Módosított előirányzat 2.535 e Ft

2.2. Intézményi beruházás 11.456 e Ft
Sportöltöző korszerűsítés 7.926 e Ft
Pályázati önerő           -2.626 e Ft
Módosított előirányzat 16.756 e

Ft

- 3-

2.4. Felhalmozási célú p.e. átadás áll.házt.kívülre   752 e Ft
Martinsalakos házak helyreáll.

2006.évi pénzmaradvány 12.618 e Ft
2007.évi központosított e.i.-ból 43.484 e Ft

Módosított előirányzat 56.854 e
Ft

Kiadás összesen 664.571 e Ft
Pótelőirányzat összesen 79.943 e Ft
Módosított előirányzat 744.514 e
Ft

Borsodnádasd, 2007. 07. 17.

Farkas Pál s.k.
jegyző
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................................önkormányzat ...../2006. (.....) számú 
rendeletének indokolása

a ........................Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

I.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 
2006. évben

II.

A költségvetés-politika céljai és keretei

III.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

1. Bevételi előirányzatok

A/ BEVÉTELEK

• Intézményi működési bevételek

• Önkormányzat sajátos működési bevételei

• Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

• Támogatások, kiegészítések

• Támogatásértékű bevételek

• Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

• Finanszírozási műveletek bevételei



• Pénzforgalom nélküli bevételek
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B/ KIADÁSOK

• Folyó működési kiadások

• Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

• Támogatásértékű kiadások

• Tartalékok

• Hitelek kamatai

• Egyéb kiadások

• Finanszírozási műveletek kiadásai

IV.

Az Áht. 116. § -a által előírt mérlegek indokolása

1. A többéves kihatással járó döntések (8. sz. mellékelt) indokolása∗

2. A közvetett támogatások (11. sz. melléklet) indokolása∗

V.

A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése 

∗ Az Áht. 118. §-a értelmében az Áht. 116. § 9., 10. pontja által előírt mérlegek szöveges
indokolása kötelező!
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