Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2008. (IX.16.) rendelete
Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
3/2008. (II. 20.) ÖKT rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 20.) ÖKT
rendeletét (a továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A „R” 1. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.”
2. §
A költségvetést érintő határozatok és a saját hatáskörű módosítások átvezetését,
valamint az évközi állami támogatások előirányzatainak emelését követően a „R” 3.§
(1) bekezdése által megállapított
kiadási főösszeget + 78.351 e Ft-tal
bevételi főösszeget + 78.351 e Ft-tal
megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése
módosított kiadási főösszegét 20.165.581 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 20.165.581 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési hitel
1.146.797 ezer forint.
3. §
A „R” 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait a Polgármesteri
Hivatal látja el.
A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási
előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza.
A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének elfogadásáról és módosításáról
szóló határozatait a 11/a, 11/b, 11/c 11/d, 11/e és 11/f sz. mellékletek tartalmazzák.”
4. §
Az évközi állami támogatás emelését, valamint a saját hatáskörű előirányzatok
átcsoportosítását követően a „R”-ben meghatározott bevételek és kiadások
címenkénti megoszlását az 1., 2., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7., 8., 9., 9a, 9b, 9c, 10.,10a,
10b, 10c, és 11. számú mellékletek tartalmazzák.
5. §

A „R” a 11/a, 11/b, 11/c, 11/d, 11/e és 11/f. sz. mellékletekkel egészül ki.
6. §
Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek
létszámkeretei a „R”- ben a 15. számú melléklet szerint módosul.
7. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Budaörs, 2008. szeptember 10.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 37/2008.(IX.16.) ÖKT. rendelet 2008. szeptember 16-án a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.
Erdős Károlyné
irodavezető

