Bács-Kiskun Megye Önkormányzata
Közgyűlésének 1/2008. (III. 3.) Kgy. rendelete
a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Bács-Kiskun Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.
§-a és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv.
alapján a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a megyei közgyűlésre és bizottságaira, a megyei
közgyűlés hivatalára és a megyei önkormányzat intézményeire.
A költségvetés címrendje és fő összegei
2. §
(1) A megyei közgyűlés a költségvetési címrendet 2008. évre a következők szerint
határozza meg:
1. Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala
2. Bács-Kiskun Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
3. Bács-Kiskun Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat
4. Bács-Kiskun Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
5. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete
6. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,
Diákotthona, Tanulási Képességet Vizsgáló I. sz. Szakértői és Rehabilitációs
Bizottsága, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Gyermekotthona,
Kecskemét
7. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája
8. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete és Továbbtanulási,
Pályaválasztási Tanácsadója, Kecskemét
9. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja, Kecskemét
10. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és
Szolgáltató Intézete, Kecskemét
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11. Bács-Kiskun
Kecskemét

Megyei

Önkormányzat

Megyei

Múzeumi

Szervezete,

12. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét
13. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat FORRÁS Kiadója, Kecskemét
14. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Alkotóműhelye, Kecskemét

Nemzetközi

Zománcművészeti

15. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális
Szakiskolája,
Kollégiuma,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye, II. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottsága, és Gyermekotthona, Baja
16. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete, a Pécsi
Tudományegyetem Fizikai Intézetének Csillagászati Külső Tanszéke, Baja
17. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna menti Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,
Kollégiuma és Gyermekotthona, Dunavecse
18. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, és
Nevelési Tanácsadója, Kiskőrös
19. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma, Kiskunhalas
20. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kiskunmajsa
21. Bács-Kiskun
Szakiskolája,
Kiskunhalas

Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő
Logopédiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója,

22. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Kiskunhalas
23. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Integrált Szociális és
Módszertani Intézménye, Bácsborsód
24. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Nefelejcs Ház” Időskorúak Otthona,
Lajosmizse
25. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Harmónia” Integrált Szociális
Intézménye, Szenvedélybetegeket Ellátó Szociális Otthonok Országos
Módszertani Központja, Kaskantyú
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26. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek
Otthona, Kiskunhalas
27. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Konduktív Pedagógiai Intézete és
Szakszolgálata, Kiskunhalas
28. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, Kecskemét
29. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára,
Kecskemét
30. Zala- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Üdülője, Balatonlelle
31. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna menti Üdülője és Továbbképzési
Intézete, Érsekcsanád,
(2) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés (továbbiakban: a közgyűlés) a megyei
önkormányzat 2008. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét

28.906.599 E Ft-ban,

ezen belül:
- a működési célú kiadást

21.833.114 E Ft-ban,

a kiadásokon belül:
- az önkormányzat műk. jellegű kiadás
összegét
- területi kisebbségi önkormányzatok
működési jellegű kiadás összegét
- az intézmények műk. jellegű kiadás
összegét
-

2.231.022 E Ft-ban,
2.601 E Ft-ban
19.599.491 E Ft-ban,

a felhalmozási kiadást

1.707.450 E Ft-ban,

a kiadásokon belül:
- az önkormányzati felhalmozás
összegét
- az intézményi felhalmozás
összegét

1.303.850 E Ft-ban,

- a kölcsönnyújtás, visszafizetést
- a hiteltörlesztést
állapítja meg.

403.600 E Ft-ban,
67.180 E Ft-ban,
681.130 E Ft-ban
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Az önkormányzat céltartalékai

4.592.725 E Ft

Ebből: pályázati saját erő
tervezési keret
vis major keret
lakásértékesítési céltartalék
kötvény bevétel céltartalék

50.000 E Ft
20.000 E Ft
30.000 E Ft
307.539 E Ft
4.185.186 E Ft

Az önkormányzat általános tartaléka

25.000 E Ft.

A közgyűlés az éves engedélyezett létszámkeretet 4.005 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. sz. mellékletek tartalmazzák.

(8)

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

(9)

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

költségvetési

(10) Az önkormányzat és intézményeinek létszámirányszámát a 8. és a 8/a. sz.
mellékletek tartalmazzák.
(11) A közgyűlés hivatala működésének részletes költségvetését a 9. sz. melléklet
tartalmazza.
(12) Az intézmények és a közgyűlés hivatala 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.
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(16) Az intézmények működési célú finanszírozását, valamint a feladatmutató
alapján kapott normatív hozzájárulás és finanszírozás összehasonlítást a
14.,15. sz. mellékletek mutatják be.
(17) Az önkormányzat hitel- és kötvényállományát a 16., illetve a 17. mellékletek, a
kölcsön igénybevétel és visszatérülést a 18. sz. melléklet tartalmazza.
(18) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 19. sz. melléklet
tartalmazza.
(19) Az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz.
mellékelt tartalmazza.
(20) A területi kisebbségek működésének részletes költségvetését a 21. sz. melléklet
tartalmazza
(21) A közgyűlés a helyi illetményalap összegét 2008. évben 38 650 Ft-ban állapítja
meg.
(22) A Közbeszerzési Bizottság tagjait 117.000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.
(23) Az önkormányzat a megyei közgyűlésben működő frakciók működési
költségeire (a taglétszám alapján) 1.100 Ft/ fő/ hó, és ezen felül 70 300
Ft/ frakció összeget biztosít.
(24) A közgyűlés 421.694 E Ft működési célú hitel tervezését határozza el. A hitel
felvételének elrendelésére a közgyűlés elnökét hatalmazza fel.
Intézményi gazdálkodás
3. §
(1) Az intézmények 2008. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben
meghatározottakhoz képest változhatnak a közgyűlés évközi döntései
eredményeképpen:
-

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

(2) Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási
előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő
részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a közgyűlés
jóváhagyása után.
Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással
összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a közgyűlést a
közgyűlés elnöke a következő testületi ülésen tájékoztatja. A testület ez alapján
módosítja a költségvetési rendeletet a 4. §. (2) bekezdésben foglaltak szerint.
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(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, a közgyűlés
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.
(7) Az intézmények felhalmozási kiadásokat a saját költségvetésükből – amely a
tárgyévben, illetve a következő években működési többlettel járna - kizárólag a
közgyűlés elnökének előzetes engedélyével teljesíthetnek, kivéve a megyei
kórházat, amely a tárgyévet követő év január 31-ig beszámol e kötelezettségvállalásairól.
(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) 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.
(10) A (2)-(9) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási
igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
(11) Az intézmény a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a
kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
(12) A részben önállóan gazdálkodó intézmény előirányzatainak változtatását a
meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan
gazdálkodó intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
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(13) Az intézmények egyéb sajátos bevételeinek eredeti előirányzatot meghaladó
többlete az alábbiak szerint kerül elvonásra a központi intézményi működési
célelőirányzatba:
- az intézményi ellátási díjak bevételei 100 %-ban,
- az alkalmazottak térítéséből az étkezési díj és az alaptevékenység körében
végzett szolgáltatások (kivéve a múzeumi ásatások) ellenértékének az
elismert (elismerhető) költségekkel csökkentett összege 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 önkormányzatnak – az Áht. alapján - lehetősége van évente három
alkalommal (I. II. és III. negyedévet követően) a feladatmutatók teljesítésének
függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve (a II.
negyedévben) pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Amennyiben
évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából
visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a közgyűlés hozhat.
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.
Az érintett intézmények vezetői kötelesek gondoskodni a szakmai
jogszabályokban előírt nyilvántartások, kimutatások adatainak és a
feladatmutató szerinti normatív állami hozzájárulások igénylés és elszámolás
mutatószámainak egyezőségéről.
Amennyiben a normatív állami hozzájárulás igénylését a mindenkori
költségvetési törvény szakvéleményhez, felülvizsgálathoz köti ennek meglétéért
és szükség esetén a megújításáért az intézmény vezetője a felelős.
2008. április 1-től az intézmények havonta szolgáltatnak adatot a fenntartónak a
feladatmutatók állományáról.
(15) Az intézmények és az önkormányzat rendelkezésére álló 2007. év végi
pénzeszközök záró állománya - az előző évi előirányzatokon belül vállalt
kötelezettségek teljesítésére - felhasználható.
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(16)

A pénzmaradványból az intézményeket – a megyei kórház kivételével - nem
illeti meg:
a) a (13) bekezdésben meghatározott bevételi többlet összegéből az év során
figyelembe nem vett összeg;
b) a végleges feladatelmaradás miatti összeg;
c) meghatározott célra (kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló
programokra) rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés
nélküli – összegek;
d) az az összeg, amelyet a tárgyévben év közben engedélyezett
létszámnövekedéssel
összefüggésben
jóváhagyott
előirányzatnövekményből nem használt fel a létszámfeltöltés teljes vagy részleges
elmaradása miatt;
e) 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;
f) az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzat támogatással fedezett, illetve
arányos részének maradványa;
g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
h) amelyet a (14) bekezdésben foglaltak szerint visszafizetési kötelezettség
terhel;

(17)

Az intézményi pénzmaradvány elszámolás során kötelezettségvállalással
terhelt pénzmaradványnak tekintendő
a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a
bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben
kerül felhasználásra,
b) a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a
tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem
valósult meg.
Kötelezettségvállalás dokumentumainak kell tekinteni a kinevezési okiratot,
aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(18)

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.
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(19) Az intézmények kizárólag a közgyűlés előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be
szakmai pályázatokat a 4 §. (10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
A megyei kórházra e bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak.
(20) Az intézmény vezetője köteles kikérni a közgyűlés elnökének előzetes
engedélyét azon pályázatok benyújtását megelőzően is, amelyek önerőt nem
igényelnek, de utólagos finanszírozásúak és az intézmény a pályázati
támogatás összegét saját időarányos finanszírozásából biztosítani nem tudja.
Ebben az esetben a támogatás összegét az önkormányzat előlegezi meg az
időarányostól eltérő intézményfinanszírozás biztosításával. Az engedélyt a
közgyűlés elnöke az önkormányzat várható likviditási helyzete függvényében
adja meg.
(21) Az intézmények a – megyei önkormányzat egészét érintő, egységes
nyilvántartás vezetése érdekében – kötelesek a fenntartó részére jelezni, ha
európai uniós pályázatot nyújtanak be.
A bejelentési kötelezettség arra az esetre is vonatkozik, ha a pályázatnak sem
tárgyévben, sem a következő években nincs sem működési, sem felhalmozási
jellegű kiadási vonzata.
(22) Az intézményeknek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az
önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.
(23) Minden olyan esetben, ahol a jogszabály adható pótlékról, kedvezményről stb.
rendelkezik, és feltételként önkormányzati támogatást vagy intézményi forrást
nevez meg, az intézményvezető –intézményi forrás megnevezése esetén a
megyei kórház kivételével - köteles kérni a fenntartó előzetes hozzájárulását.
Az intézményfinanszírozás a Kjt, vagy szakmai jogszabály szerint biztosított
pótlékok esetében - a 2008. január 1-jén érvényben lévő pótlékalap figyelembe
vételével - a jogszabály szerinti mértékkel; az alsó-felső határos pótlékok
esetében az alsó határ kerül figyelembe vételre.
A soros előlépések esetében a bérnövekedésbe be kell számítani a – korábban
megállapított – munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt.
A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az
intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.
Létszámcsere esetén csak olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a
megüresedő álláshely béréből, illetve egyéb tartós megtakarításból fedezni
tudja az intézmény.
(24) Az intézmények és a közgyűlés hivatala a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2008. évi költségvetéséről szóló ezen rendelete 8.sz. mellékletében szereplő
engedélyezett létszámokból a kihirdetés napján meglévő üres álláshelyeket,
valamint az év során nyugdíjazás miatt megüresedő státusaikat - előzetes
egyeztetés után - a közgyűlés elnöke engedélyével tölthetik be.
A megyei kórházra e bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak.
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(25)

Az intézmények az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 8.§
(4) bekezdésében előírt számviteli politika elkészítésénél, illetve annak
kötelező aktualizálása esetén a rendelet 8. § (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.

(26)

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 önköltség számítási szabályzat(ok)
szükséges adatok rendelkezésre álljanak,

-

az ÁFA-köteles és nem ÁFA-köteles tevékenységek bevételeinek és
kiadásainak elkülönített nyilvántartása.

előírásainak

betartásához

(27)

Az érintett intézmények kötelesek a Szervezeti és Működési Szabályzatukban
a normatíváért szakmailag és gazdaságilag felelős személyek nevét
szerepeltetni.

(28)

Az intézményeknek az SZMSZ részét képező, a szervezeti felépítést
tartalmazó organogramban szerepeltetniük kell a munkakörök ellátásra a
fenntartó által engedélyezett álláshelyek számát.
Az összes álláshelynek egyeznie kell a hatályos költségvetési rendeletben
szereplő álláshelyek számával.
A 2008. 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
közgyűlés hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján. A költségvetés
végrehajtásáért a közgyűlés elnöke felel.
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(2) A közgyűlés a 2008. 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 döntését követően a
rendeletet módosítani kell.
(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozása (a Megyei
Kórház és az üdülők kivételével) a 6001-2/2006. sz. elnöki rendelkezésben
szabályozott „kiskincstári” rendszer szerint történik.
Ezen intézmények finanszírozása az intézmény által elkészített likviditási terv
alapján történik.
A megyei kórház finanszírozása havi ütemezésben, az éves költségvetési
rendeletben megállapított finanszírozás arányos (1/12) összeg szerint történik.
Az üdülők finanszírozása a személyi juttatások és azok járulékai folyamatos
megelőlegezésével, a megelőlegezett összegnek a bevételek függvényében való
visszatérítésével történik.
(4) A területi kisebbségi önkormányzatok központi forrásból származó pénzügyi
támogatásának átutalása a 176/2007.(IX.28.) Kgy. határozattal elfogadott
együttműködési megállapodás 3. pontjában meghatározottak szerint történik.
(5) A közgyűlés az elnökét megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 14. pontjában
rögzített hatáskör gyakorlását 10.000 E Ft-ban határozza meg. Az elnök a
közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatja az e hatáskörében végrehajtott
módosításról, amelynek költségvetésen való átvezetése a soron következő
rendeletmódosításkor történik meg.
(6) A közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy – az átmeneti
likviditási problémák megoldása érdekében – 800 millió Ft összegű folyószámla
hitel felvételére vonatkozó szerződést kössön az Önkormányzat számlavezető
bankjával.
A szerződés megkötéséről az elnök a soron következő ülésen tájékoztatja a
közgyűlést.
(7) 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 4. § (2) bekezdésben foglaltak szerint módosítja.
(8) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetésen belül – a
meghatározott célnak megfelelően – döntsön a nemzetközi tagdíjak és a
katasztrófavédelmi feladatok, a non profit és civil programok, a segélyszervezetek
támogatása, a művészeti és kulturális célú támogatások, a tudományos célú
támogatások, a települési rendezvények, a kulturális és egyéb rendezvények
kerete, a partnermegyékben szervezett kiállítások, a megyenapok rendezvényei,
a nemzetközi nagyrendezvények, a borfesztiválok és megye bora, a kiemelt
települési rendezvények, a kiadvány a megyenapra, a megyekönyv kiadásának
előkészítése, a hirdetések és PR kiadások, a menedzsment keret, a védelmi
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feladatok, a helyi kábel TV-k egyesülete és egyéb médiák, az idegenforgalmi
feladatok, a nemzetiségi feladatok, az egyházakkal és a vallási élettel kapcsolatos
kiadások, valamint a Petőfi emlékév előkészületei keretösszeg 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.
(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 4. § (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 4. § (2) bekezdésben foglaltak szerint módosítja.
(11) A közgyűlés 154.777 E Ft összegű központi alap elkülönítését határozza el
egyes intézményi működési célok megvalósítására.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy döntsön az intézményi célfeladatokon
belül az intézményvezetői érdekeltségi alap, az állami gondozottak karácsonyi
ajándéka, az állami gondozott főiskolások ösztöndíja, és az oktatási
intézmények szakértői díja címen elkülönített keretről.
(12) 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.
(13) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt, hogy a megyei fenntartású
intézmények részére, az egyes pályázatok elszámolási sajátosságai miatt a
szerződés szerinti visszatartott összeg erejéig – amennyiben az intézmény
költségvetése indokolttá teszi – a 2008. éven túl megtérülő összegre
vonatkozóan rövid lejáratú kölcsön nyújtását engedélyezze.
(14) A gyermek- ifjúságvédelmi, sport- és ifjúságpolitikai bizottság a
sportszervezetek támogatására és az ifjúsági feladatokra szolgáló keret
felosztására vonatkozóan javaslatot tesz a közgyűlés részére.
(15) 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.
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(16) A közgyűlés felhatalmazza a természeti katasztrófák kárenyhítési bizottságát,
hogy a katasztrófakár, árvízkár keretösszege felhasználásáról a felmerülő
szükségletek ismeretében döntsön.
(17) A közgyűlés felhatalmazza a pénzügyi és az intézményellenőrzési bizottságot
az intézmények 2007. 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.
(18) Az önkormányzat költségvetéséből támogatási szerződéssel támogatott
szervezetek,
illetve
magánszemélyek
részére
megítélt
támogatás
kifinanszírozására csak a támogatási cél megvalósulását igazoló számlák
benyújtását követően utófinanszírozással nyújtható. Ettől a közgyűlés elnöke
egyedi döntéssel eltérhet. A támogatottak kötelesek a részükre céljelleggel
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni, a felhasználás
jogszerűségét és célnak megfelelő rendeltetését a hivatal ellenőrizni köteles.
(19) A megyei önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások,
rekonstrukciók, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a
megyei közbeszerzési szabályzat előírásai szerint történhet.
(20) A költségvetésben egyes intézményi beruházási, felújítási feladatokra
jóváhagyott keretek (3/3. sz. melléklet) célnak megfelelő pályázat esetén
sajáterőként felhasználhatóak.
(21) 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
és
működési
célú
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.
(22) A kötvény kibocsátásból származó bevételből a 2008. évre tervezett
beruházásokhoz kapcsolódó saját forrás címén 714.814 E Ft, a pályázati önerő
alap, a tervezési keret és a vis maior keret együttes összegeként 100.000 E Ft,
mindösszesen 814.814 E Ft használható fel.
Záró rendelkezések
5. §
A megyei közgyűlés tagjainak, bizottságai elnökeinek, tanácsnokainak és a
bizottságok nem közgyűlési tag tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
szóló, az 1/2007.(III.1.) Kgy. rendelettel módosított 16/2006. (X.16.) Kgy. rendelet
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul:
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A R. 1. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(1)

A megyei közgyűlés tagjait – a megyei közgyűlés elnökének, alelnökeinek
kivételével – képviselői munkájukért, havonta a megyei önkormányzatnál
megállapított illetményalap 2.6-szoros szorzatának megfelelő összeg, azaz
100.400,- Ft tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg.

A R. 1. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
a) ha a képviselő bizottságnak tagja - több bizottsági tagság esetén is - az
alapdíj 45%-a, azaz 45.180,- Ft,
A R. 1. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
b) bizottsági elnöki, tanácsnoki tisztség ellátása esetén – több tisztség,
bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 90%-a, azaz 90.360,- Ft.
A R. 1. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(3) A bizottságok nem képviselő tagjait havonta az alapdíj 45%-ának megfelelő
összegű, azaz 45.180,- Ft tiszteletdíj illeti meg.
6. §
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala köztisztviselőit és ügykezelőit megillető
juttatásokról és támogatásokról szóló, a 2/2004.(III. 5.) Kgy. rendelettel módosított
19/2003.(XI. 10.) Kgy rendelet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul:
A rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az éves költségvetésben jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül:
- a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 40 %-os
- a középiskolai végzettségű köztisztviselőt 20 %-os
- a középiskolai végzettségű ügykezelőt 20%-os
illetménykiegészítés illeti meg.
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit - a 6. § kivételével
- 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A 6. § rendelkezéseit 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.
Bányai Gábor s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Ferenczi István s.k.
megyei főjegyző

