A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
2/2004. (III.5.) Kgy.
rendelete
a megyei önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Bács-Kiskun Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.
§-a és a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. tv.
alapján a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről az alábbi
rendeletet alkotja:
§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a megyei Közgyűlésre és bizottságaira, a megyei
Közgyűlés hivatalára és a megyei Közgyűlés intézményeire.
A költségvetés címrendje és fő összegei
2. §.
(1) A megyei Közgyűlés a költségvetési címrendet 2004. évre a következők szerint
határozza meg:

Cím
száma
1.
2.

Neve
Megyei Közgyűlés
Gazdasági feladatellátás

Alcím
Száma
1.

Neve
Megyei Közgyűlés Hivatala

1.

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
Gazdasági Ellátó Szervezete

1/1

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
Kecskeméti Közoktatási,
Szakszolgálati és Gyermekvédelmi
Intézménye, Kecskemét

1/2

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
Pedagógiai Intézete,
Kecskemét

1/3

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
Közművelődési Szakmai Tanácsadó
és Szolgáltató
Intézete, Kecskemét
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3.

Alapfokú
Általános
Oktatási feladatok

1/4

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
Napsugár
Gyermekotthona,
Kecskemét

1/5

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata, Kecskemét

1/6

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
Faragó Béla Gyermekotthona,
Kecskemét

1/7

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
Megyei Múzeumi Szervezete,
Kecskemét

1/8

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
Levéltára, Kecskemét

1/9

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
FORRÁS Kiadója, Kecskemét

1/10

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
Nemzetközi Zománcművészeti
Alkotóműhelye, Kecskemét

1.

1/1.

2.

3.

4.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Speciális Közoktatási és
Szakszolgálati Intézménye, Baja
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló
Intézete, Baja
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Dunavecsei Közoktatási,
Szakszolgálati
Intézménye
Gyermekotthona, Dunavecse
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája
Általános Iskolája és Pedagógiai
Szakszolgálat, Kiskőrös
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Kiskunhalas

és
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4.

5.

Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok

Szociális feladatok

4/1

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Speciális Általános Iskolája és
Logopédiai Szakszolgálata,
Kiskunmajsa

4/2.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kiskunhalasi
Speciális
Nevelési Központja és Logopédiai
Szakszolgálata, Kiskunhalas

4/3.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Alapfokú
Művészetoktatási Intézménye
Kiskunhalas

1.

Bács-Kiskun Megyei Önkorm.
Gyermekotthona, Bácsalmás

2.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Haynald Gyermekotthona, Hajós

3.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekotthona,
Kunfehértó

1.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
„Napra-forgó”
Szakosított
Otthona, Gara

2.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak
Otthona, Módszertani Intézménye,
Bácsborsód

3.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Nefelejcs Ház” Időskorúak
Szociális Otthona, Lajosmizse

4.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Harmónia” Szenvedélybetegek
Otthona,
Országos
Módszertani Központ, Kaskantyú

5.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Szakosított
Szociális
Otthona, Katymár

4
6.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos
Betegek Otthona, Kiskunhalas

6/1.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Nevelési
Tanácsadója,
Kiskunhalas

6/2.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Mozgássérültek
Nevelőintézete, Kiskunhalas

7.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Kék Duna” Ápoló-Gondozó
Otthona és „Tóparti” Lakóotthona,
Solt

1.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét

.

(2)

6.

Fekvőbeteg
járóbeteg ellátási
feladatok

és

7.

Könyvtári feladatok

1.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei
Könyvtára, Kecskemét

8.

Üdültetés szolgáltatás

1.

Zala-Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Üdülője
Balatonlelle

2.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna menti Üdülője és
Továbbképzési Intézete
Érsekcsanád, Veránka-sziget

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés (továbbiakban: a Közgyűlés) a megyei
önkormányzat 2004. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
ezen belül:
-

a működési célú kiadást

20 246 136 E Ft-ban,

18 133 377 E Ft-ban,

a kiadásokon belül:
-

a személyi jellegű kiadásokat,
a munkáltatót terhelő járulékokat,
a dologi jellegű kiadásokat,

7 785 393 E Ft-ban,
2 580 773 E Ft-ban,
7 103 569 E Ft-ban,
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-

az ellátottak pénzbeli juttatását,
a pénzeszköz átadásokat,

felhalmozási kiadást,

284 965 E Ft-ban,
378 677 E Ft-ban,
1 941 659 E Ft-ban,

a kiadásokon belül:
-

az önkormányzati felhalmozás
összegét,
az intézményi felhalmozás
összegét

1 641 659 E Ft-ban,
300 000 E Ft-ban,

- a kölcsönnyújtást

5 000 E Ft-ban,

- a hiteltörlesztést
állapítja meg.

1 100 E Ft-ban

Az önkormányzat céltartaléka
Ebből: pályázati saját erő
tervezési keret
vis major keret
Az önkormányzat általános tartaléka

130 000 E Ft.
60 000 E Ft
30 000 E Ft
40 000 E Ft
35 000 E Ft.

A Közgyűlés az éves engedélyezett létszámkeretet 4368 főben határozza
meg.
(3)

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

(4)

Az önkormányzat Közgyűlés által meghatározott bevételeinek részletezését a
2. sz. melléklet tartalmazza.

(5)

Az önkormányzat Közgyűlés által meghatározott kiadásainak részletezését a
3. sz. melléklet tartalmazza.

(6)

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú
bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(7)

A megyei önkormányzatot megillető központi támogatás jogcímeit, összegét
és mutatóit az 5., 5/1., 5/2., 5/3. sz. mellékletek tartalmazzák.

(8)

A megállapított rendes és rendkívüli bevételi főösszeg önkormányzat és
költségvetési szervenkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(9)

A megállapított rendes és rendkívüli kiadási főösszeg önkormányzat és
költségvetési szervenkénti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(10)

Az önkormányzat és intézményeinek létszámirányszámát a 8. és 8/a. sz.
melléklet tartalmazza.
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(11) Az önkormányzati hivatal részletes költségvetését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(12) Az intézmények felhalmozási kiadásainak és felújításainak részletezését a 10.
sz. melléklet tartalmazza.
(13) A többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő
kiadásait éves bontásban a 11. sz. melléklet mutatja be.
(14) Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. sz. melléklet
tartalmazza.
(16)

A Közgyűlés a helyi illetményalap összegét
állapítja meg.

2004. évben 38 000 Ft-ban

(17)

A Munkaügyi Tanács tagjait 61 700 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.

(18) A Közbeszerzési Bizottság tagjait 100 000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.
(19)

Az önkormányzat a megyei Közgyűlésben működő frakciók működési
költségeire – a taglétszám alapján – 960 Ft/fő/hó, és ezen felül 60 000
Ft/frakció összeget biztosít.

(20)

A Közgyűlés 350 000 E Ft fejlesztési célú hitel tervezését határozza el.
A hitel felvételének elrendelésére a Közgyűlés elnökét hatalmazza fel.
Intézményi gazdálkodás
3. §.

(1)

Az intézmények 2004. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben
meghatározottakhoz képest változhatnak a Közgyűlés évközi döntései
eredményeképpen:
-

(2)

a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
a hivatalban központilag kezelt támogatás értékű bevételi többlet
elérésekor, illetve bevétel elmaradásakor,
az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével,

Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási
előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő
részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a Közgyűlés
jóváhagyása után.
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Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással
összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Közgyűlést
a Közgyűlés elnöke 30 napon belül tájékoztatja. A testület ez alapján
módosítja a költségvetési rendeletet a 4. §. (2) bekezdésben foglaltak szerint.
(3)

Az intézmény – indokolt esetben – kérheti a részére jóváhagyott kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(4)

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások
előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható.
Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata nem csökkenthető.
A Megyei Kórházra e bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak.

(5)

Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása – a
Megyei Kórház kivételével – csak rendkívül indokolt esetben, az önkormányzat
hivatalával történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az
intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye
nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi
kötelezettségeinek eleget tett.

(6)

Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása
csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év
folyamán működési többletigénye nem lesz.
Az intézmények felhalmozási kiadásokat a saját költségvetésükből – amely a
tárgyévben, illetve a következő években működési többlettel járna - kizárólag a
közgyűlés elnökének előzetes engedélyével teljesíthetnek.

(7)

(8)

Az intézmény évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát
meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal
összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatának emelését az ÁHT.
működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. sz. rendelet
előírásainak betartásával kérheti.

(9)

A (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási
igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(10)

Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok
között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. Ezzel
kapcsolatosan bejelentési kötelezettség nem terheli.
Az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai csak akkor
csökkenthetőek, ha az intézmény ezzel kapcsolatos jogszabályok szerinti éves
fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tud tenni.

(11)

Az intézmény a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a
kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
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(12)

A részben önállóan gazdálkodó intézmény előirányzatainak változtatását a
meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan
gazdálkodó intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

(13)

Az intézmények bevételeinek eredeti előirányzatot meghaladó többlete kivéve az alkalmazottak étkezési térítésével, az önköltséges tanfolyami
díjakkal, a múzeumi ásatásokkal, a tanulói tankönyv értékesítéssel és a
továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásokkal kapcsolatos többletbevétel elvonásra kerül a központi intézményi működési célelőirányzatba az alábbiak
szerint:
-

az alaptevékenység bevételei 100 %-ban
az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 50 %-ban

Az elvont összegnek az intézmények részére történő visszaadásáról a
Közgyűlés dönt.
Az üdülők esetében az elvonás az önkormányzati támogatás arányának
figyelembevételével történik.
A megyei kórházra e bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak.
(14)

Az intézményeknek lehetőségük van évente három alkalommal (I. II. és III.
negyedévben) információt szolgáltatni a feladatmutatók teljesítésének
alakulásáról. Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az
önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik,
annak összegét egyedi felülvizsgálat alapján az intézmények támogatási
előirányzatából az önkormányzat részben vagy egészben visszavonhatja.
Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az
önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési
kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett
eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény
pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt
fedezetet annak okát a hivatal felülvizsgálja és a főjegyző kezdeményezi az
adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Közgyűlésnél.

(15)

Az intézmények és az önkormányzat rendelkezésére álló 2003. év végi
pénzeszközök záró állománya - az előző évi előirányzatokon belül vállalt
kötelezettségek teljesítésére - felhasználható.

(16)

A pénzmaradványból az intézményeket – a kórház kivételével - nem illeti
meg:
a) a (13) bekezdésben meghatározott bevételi többlet összegéből az év
során figyelembe nem vett összeg;
a végleges feladatelmaradás miatti összeg;
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b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi
teljesítés nélküli – összegek;
c) amelyet a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel
összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből nem használt
fel a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt, illetve azt
nem használták fel a 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 59. § (5)
bekezdésében foglalt feladatra.
e) amely az intézménynél a tartósan 4 hónapot meghaladó üres
álláshelyek személyi juttatás előirányzata és munkaadókat terhelő
járuléka, a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. §. (2) és (5)
bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel;
f) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat maradványából azon
összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának
járulékköteles maradványához; kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő
járulékfizetési elmaradás volt;
g) az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzat támogatással fedezett, illetve
arányos részének maradványa;
h) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(17)

Az intézményeknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –
a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – más kiemelt
előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány
további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány
terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel
jár.

(18)

Az intézmények kizárólag a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával nyújthatnak
be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása –
az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési
többlettámogatást igényel.
Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt
követő években – költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor az
intézmény a pályázatról, annak benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a
Hivatalt.

(19)

Az intézményeknek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az
önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

(20)

Minden olyan esetben, ahol a jogszabály adható pótlékról, kedvezményről stb.
rendelkezik, és feltételként önkormányzati támogatást vagy intézményi forrást
nevez meg, az intézményvezető köteles kérni a fenntartó előzetes
hozzájárulását.
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(21)

A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét
az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.

(22)

Az intézmények vezetői gondoskodjanak a hatályban lévő kollektív szerződés,
illetve
közalkalmazotti
szabályzat
(igazgatói
utasítás)
jogszabályi
követelményeknek megfelelő átdolgozásáról. Ebben az alkalmazottak részére
fizethető étkezési hozzájárulás összegét természetbeni étkeztetés esetén
4.000 Ft/fő/hó, étkezési utalvány esetén 3.000 Ft/fő/hó összeggel
szerepeltessék. A saját konyhával rendelkező intézményeknél – a kórház
kivételével - a támogatás abban az esetben és arra a napra adható, amikor a
dolgozó a saját konyhán veszi igénybe az étkezést (200 Ft/fő/nap figyelembe
vételével).

(23)

Az intézmények az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 8.§
(3) pontjában előírt számviteli politika elkészítésénél, illetve annak kötelező
aktualizálása esetén a rendelet (12) bekezdésében foglaltak szerinti irányok
meghatározásakor kötelesek figyelembe venni a megyei főjegyzőnek a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
tv. 140.§ (1) c) pontjában foglaltak alapján kiadott, a számviteli rendet
meghatározó rendelkezését.

(24)

Az intézmények a számviteli politikájuk és az ennek keretében elkészítendő
számlarendjük meghatározásakor kötelesek olyan elszámolási rendet
kialakítani, amelynek során biztosítható:
- valamennyi, az intézmény számára kötelezően használandó szakfeladat
alkalmazása,
- a normatív támogatással érintett feladatok bevételének és kiadásának
elkülönített nyilvántartása (szakfeladatra bontással vagy azon belül
elkülönítő kód alkalmazásával),
- az ÁFA-köteles és nem ÁFA-köteles tevékenységek bevételeinek és
kiadásainak elkülönített nyilvántartása.

A 2004. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. §.
(1)

A megyei önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését,
kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az
államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm.
sz. rendelet, a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata,
valamint a jelen Közgyűlési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a
megyei önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján.
A költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke felel.

11
(2)

A Közgyűlés a 2004. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi
pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások
miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló
felügyeleti szervhez
történő megküldésének
külön
jogszabályban
meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
Egyébként a Közgyűlés minden költségvetést érintő döntésekor a rendeletet
módosítani kell.

(3)

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozása az 1997.
évben bevezetett és az 5001-7/1997. sz. elnöki rendeletben szabályozott
„kiskincstári” rendszer szerint történik.
Az intézmények finanszírozása az intézmény által elkészített likviditási terv
alapján történik, mely alapját képezi a főjegyző által elkészítendő likviditási
tervnek.

(4)

A Közgyűlés felhatalmazza a megyei Közgyűlés elnökét a központi céljellegű
pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, amelyről az elnök a
Közgyűlést mindig a soron következő ülésen tájékoztatja, a Közgyűlés a
költségvetési rendeletet a (2) bekezdésben foglaltak szerint módosítja.

(5)

A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az illetékbevételek
beszedésével, az illetékhivatal működésével kapcsolatos költségek viselésére
megállapodást kössön Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
polgármesterével.

(6)

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az egyéb kiadásokon belül döntsön
a régiókutatás Bács-Kiskun megye a régióban keretösszege felett utólagos
beszámolási kötelezettséggel.
Az elnök a Közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatja, a Közgyűlés a
költségvetési rendeletet a (2) bekezdésben foglaltak szerint módosítja.

(7)

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzati célfeladatokon
belül – a meghatározott célnak megfelelően – döntsön a non profit és civil
programok támogatása, az önkormányzati kiadvány és hirdetések, a
menedzsment keret, a védelmi feladatok, a kulturális örökségeink ápolása, EU
csatlakozás, a helyi televízió és rádió, az idegenforgalmi feladatok, a
nemzetiségi feladatok, az egyházi, a települési és környezetvédelmi pályázat,
a tanyás térségek támogatása, valamint a települési rendezvények
keretösszege felett utólagos beszámolási kötelezettséggel.
Az idegenforgalmi feladatok és a nemzetiségi feladatok tekintetében az érintett
szakbizottságok javaslatot készítenek a Közgyűlés elnöke számára, a
jóváhagyott keretek felhasználására vonatkozóan.
Az elnök a Közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatja, a Közgyűlés a
költségvetési rendeletet a (2) bekezdésben foglaltak szerint módosítja.
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(8)

Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve
magánszemélyek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni, a felhasználás jogszerűségét és
célnak megfelelő rendeltetését a hivatal pedig ellenőrizni köteles.

(9)

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a baleset- és életveszély
elhárítására szolgáló intézményi vis maior felújítási keret felett – figyelemmel a
felmerülő szükségletekre – rendelkezzen, amelyről az elnök a Közgyűlést a
soron következő ülésen tájékoztatja, a Közgyűlés a költségvetési rendeletet a
(2) bekezdésben foglaltak szerint módosítja.

(10)

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázati saját erő fedezetre
tervezett előirányzat terhére – ha a pályázat benyújtásának határideje ezt
szükségessé teszi – az intézmények részére a pályázati saját erőt biztosítsa.
Az elnök a Közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatja, a Közgyűlés a
költségvetési rendeletet a (2) bekezdésben foglaltak szerint módosítja.

(11)

A Közgyűlés az elnökét megillető, az SZMSZ 1. mellékletében rögzített
hatáskör gyakorlását 10.000 E Ft-ban határozza meg. Az elnök a Közgyűlést a
soron következő ülésen tájékoztatja, a Közgyűlés a költségvetési rendeletet a
(2) bekezdésben foglaltak szerint módosítja.

(12)

A Közgyűlés 134 980 E Ft összegű központi alap elkülönítését határozza el
egyes intézményi működési célok megvalósítására.
Az intézményvezetői érdekeltségi alap célelőirányzat feletti rendelkezési jogot
a Közgyűlés átruházza a Közgyűlés elnökére, a testület által elfogadott
szabályzatban foglaltak szerint. A többi intézményi célfeladat felosztására a
Közgyűlés jogosult.

(13)

A megyei önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások,
rekonstrukciók, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a
megyei beruházási szabályzat előírásai szerint történhet. Minden beruházást
és felújítást pályázat útján kell vállalkozásba adni.

(14)

A költségvetésben egyes intézményi beruházási, felújítási feladatokra
jóváhagyott keretek (3/3. sz. melléklet) célnak megfelelő pályázat esetén
sajáterőként felhasználhatóak.

(15) Az újonnan indítandó felhalmozási célú kiadások csak a felhalmozási célú
bevételek realizálódása, illetve hitelfelvétel függvényében indíthatók. A
feladatok indításának sorrendjéről a Közgyűlés elnöke dönt.
(16) A gyermek- ifjúságvédelmi, sport- és ifjúságpolitikai bizottság a
sportszervezetek támogatására szolgáló keret felosztására vonatkozóan
javaslatot tesz a Közgyűlés részére.
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(17) A Közgyűlés felhatalmazza az oktatási, kulturális és egyházügyi bizottságot,
hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszere megyei támogatási keretét a
szociális rászorultság, az 1 főre eső jövedelem, valamint a helyi
önkormányzatok havi támogatásának figyelembevételével ossza fel a pályázók
között.
(18) A Közgyűlés felhatalmazza a természeti katasztrófák kárenyhítési bizottságát,
hogy a katasztrófakár, árvízkár keretösszege felhasználásáról a felmerülő
szükségletek ismeretében döntsön.
(19) A Közgyűlés felhatalmazza a pénzügyi és az intézményellenőrzési bizottságot
az intézmények 2003. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. A
pénzmaradvány jóváhagyásáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról
a bizottságok javaslata alapján – az illetékes szakmai bizottságok javaslatának
figyelembe vételével – a Közgyűlés dönt.
(20) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, az önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a
vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és
legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
(21) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei fenntartású intézmények
részére, az egyes pályázatok elszámolási sajátosságai miatt a szerződés
szerinti visszatartott összeg erejéig – amennyiben az intézmény költségvetése
indokolttá teszi – előfinanszírozás folyósítását engedélyezze.
(22)

A Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A §. (2)
bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a költségvetésből nyújtott, nem
normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjei nevére, a
támogatás céljára, összegére és a támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatok közzétételét a 200.000 Ft alatti támogatási összegek
esetében – melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani – mellőzi.
Záró rendelkezések

5. §
A Bács-Kiskun megyei Közgyűlés tagjainak, bizottságai elnökeinek, tanácsnokainak
és nem közgyűlési tag tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló
4/2003. (III.5.) Kgy. rendelet (továbbiakban:R.) az alábbiak szerint módosításul:
A R. 1.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
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(1)

A Megyei Közgyűlés tagjait – a Megyei Közgyűlés elnökének,
alelnökeinek kivételével – képviselői munkájukért havonta a Megyei
Önkormányzatnál megállapított illetményalap 2,1-szeres szorzatának
megfelelő összeg, azaz 80.000 Ft tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg.

(2)

Az (1) bekezdésben megállapított alapdíjon felül a bizottságok tagjai,
valamint a bizottságok elnökei és a közgyűlés által választott
tanácsnokok a következő tiszteletdíjban részesülnek:
a) kettő vagy több bizottsági tagság esetén az alapdíj 50%-a, azaz
40.000 Ft,
b) bizottsági elnöki, tanácsnoki tisztség ellátása esetén – több tisztség,
bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 100%-a, azaz 80.000 Ft.
6.§

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala köztisztviselőit és ügykezelőit
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2003. (X.10.) Kgy. rendelet
az alábbiak szerint módosul, illetve kiegészül:
(1) A rendelet 1.§ (1) bekezdés 2. mondata helyébe az alábbi
lép:

rendelkezés

A rendelet 9.§-ában foglalt rendelkezések hatálya az ügykezelőkre nem
terjed ki.
(2) A rendelet 10.§-a kiegészül az alábbi francia bekezdéssel:
- A középiskolai végzettségű ügykezelőt 10%-os
7.§
(1)

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit
2004. január 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a 3. §. (22) bekezdése, mely
2004. március 1-jétől lép hatályba.

(2)

A kihirdetésről a megyei főjegyző gondoskodik.

Kecskemét, 2004. február 27.
dr. Balogh László s.k.
közgyűlés elnöke

dr. Ferenczi István s.k.
főjegyző

