
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
6/2010.(V.26.) sz. rendelete 

az 5/2009.(III.14.) sz. és az azt módosító 11/2009.(IX:30.) (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 – az 
5/2009.(III.14.)sz. költségvetési rendeletét , valamint az azt módosító 11/2009.(IX.30.) sz. rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja: 

1.§. 
A  módosított költségvetési rendelet 1.§-a helyébe a következı  lép:  
Az önkormányzat 
 a.) kiadási fıösszegét     657.231 ezer Ft-ban 
 b.) bevételi fıösszegét     657.231 ezer Ft-ban állapítja meg. 

2.§. 
A módosított költségvetési rendelet 2.§. helyébe a következı lép: 

Intézményi mőködési bevételek:  66.384 ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei:  149.742 ezer Ft 
Támogatások, támogatásértékő bevételek:  156.080 ezer Ft 
Hitelek., támogatási kölcsönök visszatérülése                                         328 ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                14.422 ezer Ft 
Hitelfelvétel államháztartáson kiv.                                                     10.748 ezer Ft 
Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                       259.527ezer Ft 

3.§. 
A  módosított költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következı lép: 
Mőködési kiadások elıirányzata összesen :                                                   422.176ezer Ft 
Ebbıl: 

- személyi jellegő kiadások  174.640 ezer Ft 
- munkaadókat terhelı járulékok  53.236 ezer Ft 
- dologi- és egyéb folyó kiadások  163.607 ezer Ft 
- támogatás értékő mőködési kiadás    2.910 ezer Ft 
- mőködési célú  pénzeszköz átadás  15.430 ezer Ft 
- társadalom- és szoc.pol. juttatás                                                       12.353 ezer Ft 

                                                                                 4.§ 
A módosított költségvetési rendelet 4.§-a  helyébe a következı  lép: 
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:                     83.419 ezer Ft 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 
            - a beruházások elıirányzata                                                               49.353 ezer Ft 
            - felújítások elıirányzata                                                                     10.244 ezer Ft     - 
            - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                23.822 ezer Ft 

                                                                     5.§ 
A módosított költségvetési rendelet 5.§- a következık szerint módosul. 
A képviselı-testület az önkormányzat: 

- általános tartalékát                                                                              -       ezer Ft 
             - céltartalékát                                                                                   150.000 ezer Ft 
             - hitelek nyújtása, törlesztése, finanszírozás kiadás elıirányzatát      1.636 ezer Ft- 
ban határozza meg.                                                                              

6.§ 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
   Bobál István sk.   Lukesné Csábi Ágnes sk. 
   Polgármester     Jegyzı 
A rendelet kihirdetve: 
2010. május 26. 
 
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 


