
Módosítva: 6/2008. (IV. 04.) sz. rendeletig bezárólag

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2007. (III.05.) számú
rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről 

Enying Város Önkormányzata  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdése,  valamint  az  Államháztartásról szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  65.§.(1)  alapján 
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2007.  évi  költségvetés 
eredeti előirányzatairól az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az 
önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2.§.

(1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: 
Az  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  intézmények  egy-egy  költségvetési  címet  alkotnak.  
Az  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szervezethez  rendelet  részben  önállóan  gazdálkodó 
költségvetési szervek külön-külön alcímet alkotnak. Alcímet alkotnak még polgármesteri hivatal 
és az önálló intézmény költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek teljes 
körű felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.1

A költségvetés bevételei és kiadásainak módosított előirányzata

3.§.2

(1) Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2007.  évi  költségvetésének 
módosított előirányzatát jelen rendelet melléklete szerint

1.241.053 EFt kiadással
Ebből:

Működési kiadás 1.089.508 EFt
Felhalmozási kiadás 151.545 eFt

1.116.908 EFt bevétellel
Ebből:

Működési bevétel 1.020.587 EFt
Felhalmozási bevétel 96.321 eFt

124.145 eFt hiánnyal
Működési hiány 49.284 EFt
Felhalmozási hiány 74.861 eFt

állapítja meg.3

 

1 Módosította a 19/2007. (VI.29.) sz. rendelet
2A teljes paragrafust módosította a 19/2007. (VI.29.) sz. rendelet
3 Módosították a 22/2007. (VIII.31.) sz., 27/2007. (XI.30.) sz. rendeletek



(2) Az önálló intézmény finanszírozását 752.809 eFt-ban állapítja meg.4

(3) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a az 1/a 
melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetés bevételei előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza. A tervezett hitelfelvételt az 2. 
melléklet tartalmazza. 

(6) A normatív hozzájárulások és normatív kötött támogatások részletezését a 2/A és 2/B melléklet 
tartalmazza.

(7)  A  költségvetés  kiadási  előirányzatait  a  3.  melléklet  tartalmazza.  A  működési  és  fejlesztési 
tartalékokat a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 3/A. melléklet tartalmazza, 
ezek szöveges indoklását a 3/B melléklet tartalmazza.

(9) A 2007. évi közvetett támogatásokat és szöveges indoklásukat a 2/C. melléklet tartalmazza.

(10) A képviselők és bizottsági kültagok tiszteletdíját a a 3/D és 3/E melléklet tartalmazza.

(11) Az évközi előirányzat-módosításokat  a 8. melléklet tartalmazza.

4.§.5

5.§.

(1)  A Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal  Kistérségi  Irodája  mint  a  Mezőföldi  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  munkaszervezetének  költségvetését  a  Társulási  Tanács  által  meghatározott 
mértékben fogadja el. 

(2)  Enying  Város  Egyesített  Szociális  Intézménye  szociális  intézményi  társulás  keretében 
működtetetet feladatai  – családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
– költségvetésének elfogadásához a társult önkormányzatok egyetértése is szükséges.

6.§.6

7.§.7

8.§.8

4 Módosították a 22/2007. (VIII.31.), 27/2007. (XI.30.) sz. rendeletek
5 Hatályon kívül helyezte a 19/2007. (VI.29.) sz. rendelet
6 Hatályon kívül helyezte a 19/2007. (VI.29.) sz. rendelet
7 Hatályon kívül helyezte a 19/2007. (VI.29.) sz. rendelet
8 Hatályon kívül helyezte a 19/2007. (VI.29.) sz. rendelet
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9.§.9

10.§.

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye és 
részben önálló intézményeinek létszámkeretét a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Ez  a  létszám  az  önkormányzati  képviselőket  valamint  a  közhasznú  és  közcélú 
foglalkoztatottakat  és  az  önkormányzattal  megbízásos  jogviszonyban  levőket  nem  foglalja 
magában.

(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

11.§.

A  Polgármesteri  Hivatal  és  szakfeladatai,  valamint  önálló  intézménye  és  részben  önálló 
intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét az 5melléklet tartalmazza.

12.§.

(1) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 6 melléklet szerint 
állapítja meg.

13.§.

(1)  Az  Európai  Uniós  támogatással  megvalósuló  programok,  projektje  2007.  évben  nincs  az 
önkormányzatnak. 

A kisebbségi önkormányzat költségvetése

14.§.

(1) Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  költségvetését  a  7/A,  7/B  és  7/C  melléklet 
tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

15.§.

(1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester a címek, alcímek tekintetében 
annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím, alcím tartozik. 

(2) A képviselő-testületi  és  átadott  hatáskörben  végrehajtott  évközi  előirányzat  módosításokra 
Enying  Város  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  többször 
módosított  10/1999.  (V.  10.).  számú  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban  SZMSZ) 
előírásait kell alkalmazni. 

(3) Az  önálló  intézmény  vezetője  önálló  intézmény  és  a  részben  önálló  intézmények  saját 
hatáskörében  való  előirányzat-módosításairól  tájékoztatja  az  önkormányzat  jegyzőjét,  aki 

9 Hatályon kívül helyezte a 19/2007. (VI.29.) sz. rendelet
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gondoskodik  arról,  hogy  az  előirányzat-módosítások  a  polgármester  előterjesztésében, 
bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletében.

(4) a képviselő-testület a az előirányzat-módosításokról a legkésőbb a  költségvetési beszámoló 
felügyeleti szervhez történő eljuttatása előtt 5 nappal dönt.

 
(5) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, a jegyző gondoskodik, 

a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet haladéktalan módosításáról.

(6) A  képviselő-testületi  és  átadott  hatáskörben  végzett  előirányzat-módosításokról  a 
Polgármesteri  Hivatal  nyilvántartást  vezet.  Az  önálló  intézmény  és  részben  önálló 
intézményeinek előirányzat-nyilvántartását az önálló intézmény vezeti.

(7) Az  önálló  intézmények  pénzellátásáról  (finanszírozásáról)  a  Polgármesteri  Hivatal 
gondoskodik.

(8) Amennyiben  az  önálló  intézménynek  adott  finanszírozás  nem ad  fedezetet  az  esedékes  a 
költségvetési  rendeleten  alapuló  fizetési  kötelezettségek  teljesítésére  akkor  az  önálló 
intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni.  A polgármester a 
tájékoztatást a pénzügyi bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, legkésőbb 30 
napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(9) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az 
államháztartás működési rendjéről szóló rendelet 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rend. 153.§. 
(2) bekezdésében előírt feltétel teljesül. 

(10) Az  önálló  intézmény  vezetője  az  önálló  intézmény  és  a  részben  önálló  intézmények 
tartozásállományáról  folyamatosan,  heti  rendszerességgel  tájékoztatja  az  önkormányzat 
jegyzőjét.

(11) A  költségvetés  végrehajtása  során  a  vagyonnal  az  SZMSZ  és  az  önkormányzat 
vagyongazdálkodásairól szóló rendelet szabályai szerint kell gazdálkodni.

(12) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél 
rövid lejáratú betétben lekötni.

(13) A folyószámla hitel felett a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében 
a  Polgármester  jogosult  rendelkezni.  Fejlesztési  hitel  felvétele  csak  a  képviselő-testület 
határozata alapján történhet.

(14) Az önálló intézmény gazdálkodási szabályait az önkormányzat jegyzőjének útmutatása és a 
feladatmegosztási megállapodás alapján önállóan alakítja ki.

(15) A könyvvezetéssel és beszámolással kapcsolatos feladatokért a jegyző és az önálló intézmény 
vezetője  a  felelős.  Az  önálló  intézmény  vezetőjének  felelőssége  kiterjed  a  hozzá  tartozó 
intézmények könyvvezetéssel kapcsolatos feladataira is.

(16) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet negyedéves rendszerességgel 
tájékoztatni kell, a költségvetés III. negyedéves alakulásáról a 

Képviselő-testületet  a  következő  évi  költségvetési  koncepció  benyújtásával  egyidejűleg 
tájékoztatni kell.
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(17) A költségvetés végrehajtásáról a képviselő-testület zárszámadási rendeletet alkot.

(18)  A  kisebbségi  önkormányzat  költségvetésének  végrehajtása  tekintetében  a  hatályos 
jogszabályok  mellett  a  települési  önkormányzat  és  a  kisebbségi  önkormányzat  kötött 
megállapodás az irányadó.

(19)   A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.

(20)  A költségvetés terhére jutalom címén csak jubileumi jutalom fizethető ki.10

A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

16.§.

(1) Az  önkormányzat  a  2006.  évi  pénzmaradvány  felhasználásáról  szóló  rendeletének 
elfogadásáig a pénzmaradvány bevételi előirányzatokat zárolja.

(2) Az önkormányzat és intézményeinek fejlesztési kiadásait a fejlesztési bevételi előirányzatok 
teljesítésével arányosan lehet teljesíteni.

(3) A céltartalékok  felhasználásáról  a  Képviselő-testület,  illetőleg  a  2  millió  Ft  összeghatárig 
SZMSZ-ben meghatározottak szerint Pénzügyi Bizottság határoz.

(4) Fejlesztési  hitel  csak  pályázat  önrész  biztosítására  vehető  fel,  a  képviselő-testület  külön 
döntése alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.000,- Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselők és a bizottságok kültagjainak javadalmazását a a 2/E melléklet tartalmazza.

(7) A „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetés jutalomösszege 2007. évben nettó 50.000,-Ft.11

(8) A Képviselő-testület  kitüntetésekre  2007.  évben – nettó  200 eFt-ot  – azaz  408 eFt  bruttó 
személyi juttatást és 129 eFt munkáltatókat terhelő hozzájárulást különít el.12

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17.§.

(1) A  költségvetés  végrehajtását  az  ellenőrzési  társulás  ellenőrzési  csoportja  éves  ellenőrzési 
munkaterv alapján, valamint a Pénzügyi Bizottság esetileg ellenőrzi.

(2) Az  ellenőrzések  tapasztalatairól  a  pénzügyi  bizottságot  illetve  a  képviselő-testületet 
folyamatosan tájékoztatja.

Záró rendelkezések

18.§.
10 Módosította a 17/2007. (VI.01.) sz. rendelet
11 Kiegészítette a 16/2007. (VI.01.) sz. rendelet
12 Kiegészítette a 16/2007. (VI.01.) sz. rendelet, módosította a 20/2007. (VI.29.) sz. rendelet
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(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell 
alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet elválaszthatatlan részei az  1  13  ; 1/A  14  ; 2  15  ; 2/A; 2/B  16  ; 3  17  ; 3/A; 3/B; 3/C; 3/D;   3/  
E  18  ; 4  19  ; 5; 6. 7/A; 7/B; 7/C; 8  20   számú mellékletek.21

Enying, 2007. február 28.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester     jegyző

Kihirdetve: 2007. március 5.

Szörfi István
    jegyző

13 Módosították a 22/2007. (VIII.31.), 27/2007. (XI.30.) sz., 6/2008. (IV. 04.) sz. rendeletek
14 Módosította a 22/2007. (VIII.31.) sz., 6/2008. (IV. 04.) sz. rendeletek
15 Módosították a 13/2007. (IV.06.) sz., 22/2007. (VIII.31.), 27/2007. (XI.30.) sz., 2/2008. (I. 31.) sz., 6/2008. (IV. 04.) 
sz. rendeletek
16 Módosította a 9/2007. (III.30.) sz. rendelet
17 Módosította a 22/2007. (VIII.31.) sz., 6/2008. (IV. 04.) sz. rendeletek
18 Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 31.) sz. rendelet
19 Módosította a 25/2007. (IX.28.) sz., 2/2008. (I. 31.) sz. rendeletek
20 Módosították a 22/2007. (VIII.31.), 27/2007. (XI.30.) sz., 6/2008. (IV. 04.) sz. rendeletek
21 Módosította a 19/2007. (VI.29.) sz. rendelet
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