
 

 

Marcali Város Képviselőtestületének 

20/2008.(VIII. 05.) számú 

rendelete 

 

az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító  

 5/2008.(II.29.) számú rendelet módosításáról. 

 

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) számú  

Korm. rendelet 53. §-a alapján az 5/2008.(II.29.)rendeletének (a továbbiakban: 

Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

1. § 

 

Az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 5/2008.(II.29.)számú rendelet 

3. §  helyébe a következő rendelkezések lépnek 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi 

módosított költségvetését  

 

8.315.096 ezer Ft bevétellel, 

   8.730.096 ezer Ft kiadással és  

415.000 ezer Ft hitellel 

 

állapítja meg. 

Ezen belül: 

 a működési célú bevételt      5.200.602/e Ft-ban 

 a működési célú kiadásokat  5.476.989/e Ft-ban 

ebből: 

- személyi juttatások kiadásait 2.532.657/e Ft-ban 

- munkaadókat terhelő járulékokat 793.464/e Ft-ban 

- dologi kiadásokat 1.792.932/e Ft-ban 

- ellátottak pénzbeli juttatásait 14.139/e Ft-ban 

- társ.és szociálpol. támogatásokat 124.790/e Ft-ban 

- általános tartalékot 500/e Ft-ban 

- céltartalékot 81.352/e Ft-ban 

- pénzeszköz átadást 94.155/e Ft-ban 

- működési hitelt, kamattörlesztést 40.000/e Ft-ban 
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 a felhalmozási célú bevételt 3.529.494/e Ft-ban 

 a felhalmozási célú kiadást  3.253.107/e Ft-ban 

ebből: 

- a beruházások összegét 3.056.763/e Ft-ban 

- a felújítások összegét 100.000/e Ft-ban 

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 96.344/e Ft-ban 

 

állapítja meg 

2. § 

 

 

 

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a 

szerinti – főösszegét 9.699/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése 

mellett.  

 

3. § 

 

 

 A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az 

alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: 

123/2008. (VI.19.) számú képviselőtestületi határozat alapján: 

 

=  Működési célú pénzeszközátadás nő 

    3. sz. melléklet  IV. Pénzeszköz átadás 

    Őszi Kistérségi Fesztivál megtartása 

4.410/e Ft 

  

=  Ingatlanértékesítés nő 2.205/e Ft 

  

= Működési célú pénzeszköz átvétel nő 2.205/e Ft 

   TRFC/2008/DD Támogatás  

  

 

 

 

124/2008.(VI.19.) számú képviselőtestületi határozat alapján: 

 

= Felhalmozási kiadás nő 5.289/e Ft 
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   4 sz. melléklet 

   IV. Szociális-, és Humán Szolgáltatás, Igazgatás 25. sor 

   Komplex szolgáltatást nyújtó ifjúsági iroda kialakítása az 

   Egységes Pedagógiai Szakszolgálat épületében 

  

=  Ingatlanértékesítés nő 1.058/e Ft 

  

= Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nő  4.231/e Ft 

   TRFC/2008/DD Támogatás  

  

 

 

 

 

 

 

4. § 

 

 

 

/1/ A 5/2008.(II.29.) rendelet 1, 1a., 1b.,  3, 4, 12, 13, számú melléklete helyébe a 

rendelet 1, 1a., 1b., 3, 4, 12, 13,  számú melléklete lép. 

 

 

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

  Dr Sütő László Bödöné Dr Molnár Irén 

  Polgármester  jegyző 
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I N D O K L Á S 

 

Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi 

költségvetésének módosításához 

 

A Képviselő-testület 5/2008.(II.29.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette 

az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott. 

 

I. 

 

B E V É T E L E K 

 

 

 

 

 

1./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  3.263/e Ft-al növekednek  

     

 

2./ Az átvett pénzeszközök összességében 6.436/e Ft  növekedést  mutatnak. 

 A fentiekre azért került sor, mert a költségvetés  tervezése óta kiírásra kerültek új 

pályázatok, mely lehetőségekkel  az önkormányzat élni kíván.  ( részletezve a rendeleti 

részben ) 

 

    

 

 

 

II. 

 

K I A D Á S O K 

 

A felhasználható kiadási előirányzat összességében     9.699/e Ft-tal növekedett. 

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadási előirányzat változást az átadott 

pénzeszközök és a felhalmozási kiadások változása okozza, melyekre az Őszi 

Kistérségi Fesztivál tervezett megtartása, valamint az Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat épületében tervezett iroda kialakítása miatt került sor. 

 

 

 

M a r c a l i , 2008. július 31. 

 

 

                                        Dr. Sütő László  

                                                                                                 Polgármester 


