
Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2009. (II.23.) rendelete 

az Önkormányzat többször módosított 2008. évi költségvetéséről 
 
 

1.§. 
 
 
A rendelet 1. §. helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

(1)  A Képviselő-testület Rábacsécsény Község Önkormányzata 2008. évi összes bevételét 
94.035.e Ft-ban állapítja meg, melynek forrásonkénti részletezését a (2) bekezdés 
tartalmazza: 
(2) 
Saját bevételek:        2.634 e Ft 
Helyi adó:         3.683 e Ft 
Átengedett, megosztott bevételek:   24.347 e Ft 
Önkormányzatok normatív támogatása:   43.772 e Ft 
Működési, fejlesztési célú pénzeszköz átvétel:    3.091 e Ft 
Támogatás értékű bevétel:      7.635 e Ft 
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel:     6.516 e Ft  
Hitelfelvétel -fejlesztési:              0 e Ft 
     -működési:              0 e Ft   
    
Összesen:       91.678 e Ft 
Előző évek pénzmaradványa:      2.357 e Ft 
Mindösszesen:                                                                 94.035 e Ft 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg (2) bekezdés szerinti részletes 
megosztását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 
 

2. §. 
 
 

�1) A rendelet 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(2) A Képviselő-testület Rábacsécsény Község Önkormányzata 2008. évi összes kiadását 
94.035 e Ft-ban állapítja meg, melynek címenkénti részletezését a (3) bekezdés 
tartalmazza: 
 
 
(3)Körjegyzőség Hivatala 
 
Személyi juttatások:     13.620 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok:      4.015 e Ft 
Dologi kiadás:        1.820 e Ft 
Átadás:                0 e Ft 
Tartalék:                 0 e Ft 
Összesen:       19.455 e Ft 
 



 
 
Rábacsécsény Község Önkormányzata 
 
Személyi juttatások:       9.543 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok:      3. 152e Ft 
Dologi kiadás:      21.972 e Ft 
Felhalmozási kiadás /Átadás:      8. 843e Ft 
Beruházás:           402 e Ft 
Felújítási kiadás:        8. 441e Ft 
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások     2.319 e Ft  

      Támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás 17.297 e Ft 
      Hiteltörlesztés       2. 348 e Ft 

Összesen:       65.474 e Ft 
 
 
Rábacsécsény Napközi Otthonos Óvoda 
 
Személyi juttatások:       6.807 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok:      2.198 e Ft 
Dologi kiadás:        101    e Ft 
 

      Összesen:       9.106   e Ft 
 
Mindösszesen:      94.035 e Ft 
 
 
(4) A működési kiadási főösszegek szakfeladatok szerinti megosztását a 7. sz. melléklet 
tartalmazza. 
Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg (3) bekezdés szerinti részletes 
megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.  
A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatait 
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait körjegyzőség nélkül, a 4-5. melléklet szerint, a 
körjegyzőség bevételeit, kiadásait és az engedélyezett létszámkeretet a 9/a, 9/b, 9/c számú 
melléklet szerint elfogadja a Képviselő-testület. 
Az önkormányzat 2008. évi módosított bevételei intézményenkénti bontását a 6. számú 
melléklet tartalmazza. 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi módosított felhalmozási és felújítási 
kiadásait a 8. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati hivatal 
költségvetésében szereplő módosított pénzeszköz átadások teljesített kiadásait a 10. számú 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 
 

3.§ 
 
 
A rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
A rendelet 1-7. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-7. számú mellékletei lépnek. 
 
 
 



4.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napán lép hatályba. 
 
 
Rábacsécsény, 2009. február 23. 
 
 
 

 Veilandics Eszter    Kovács Teodóra 
      körjegyző       polgármester 

 
 
 

 
A rendelet kihirdetése 2009. február 23-án megtörtént. 
 
 
         

Veilandics Eszter 
          körjegyző 
 
 
 
 
 
A költségvetési létszámkeret 11 főben állapítja meg, ezen belül Költségvetési szervenként: 

- 5 fő a körjegyzőségi hivatalban (1 fő körjegyző, 4 fő előadó) 
- 3 fő az önkormányzat hivatalnál (1 fő takarító, 1 fő karbantartó és 1 fő házi gondozó) 
- 3 fő óvoda intézménynél (2 fő óvónő, 1 fő dajka) 

 
 
 
 
   
 

 


