
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testületének 

11/2009.(IX.30.) sz. rendelete 
az 5/2009.(III.14.) sz. (Az önkormányzat 2009.évi költségvetésérıl) rendelet 

módosításáról 
 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított – 
1992.évi XXXVIII.tv. 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló – módosított- 217/1998.(XII.30.) Korm.rendeletben foglaltakat – a 
5/2009.(III.14.)sz. költségvetési rendeletét  az alábbiak szerint módosítja: 

1.§. 
A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következı  lép:  
Az önkormányzat 
 a.) kiadási fıösszegét     804.373 ezer Ft-ban 
 b.) bevételi fıösszegét     804.373 ezer Ft-ban állapítja meg. 

2.§. 
A költségvetési rendelet 4.§. (1) bekezdés helyébe a következı lép: 

Intézményi mőködési bevételek:  87.133 ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei:  148.756 ezer Ft 
Támogatások, támogatásértékő bevételek:  128.629 ezer Ft 
Hitelek., támogatási kölcsönök visszatérülése                                         328 ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                              180.000 ezer Ft 
Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                       259.527ezer Ft 

3.§. 
A költségvetési rendelet 5.§.(1) bekezdése helyébe a következı lép: 
Mőködési kiadások elıirányzata összesen :                                                  425.056 ezer Ft 
Ebbıl: 

- személyi jellegő kiadások  173.736 ezer Ft 
- munkaadókat terhelı járulékok  53.137 ezer Ft 
- dologi- és egyéb folyó kiadások  170.558 ezer Ft 
- támogatás értékő mőködési kiadás    2.910 ezer Ft 
- mőködési célú  pénzeszköz átadás  14.580 ezer Ft 
- társadalom- és szoc.pol. juttatás                                                       10.135 ezer Ft 

                                                                                 4.§ 
A költségvetési rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következı  lép: 
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:                     140.836 ezer Ft 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 
            - a beruházások elıirányzata                                                               130.856 ezer Ft 
            - felújítások elıirányzata                                                                           - 
            - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                    9.980 ezer Ft 

                                                                     5.§ 
A költségvetési rendelet  9.§.(1) bekezdése a következık szerint módosul. 
A képviselı-testület az önkormányzat: 

- általános tartalékát                                                                           2.361 ezer Ft 
             - céltartalékát                                                                                  235.000 ezer Ft 

- hitelek nyújtása, törlesztése, finanszírozás kiadás elıirányzatát  1.120 ezer Ft- 
ban határozza meg.                                                                              

6.§ 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
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   Polgármester     Jegyzı 
Rendelet Kihirdetve: 2009. szeptember 30. 
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