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Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 

9/2010.(IX.24.) sz. rendelete 

a 4/2010.(III.17.) sz. (Az önkormányzat 2010.évi költségvetésérõl) rendelet módosításáról 
                                                                     T E R V E Z E T  

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított � 
1992.évi XXXVIII.tv. 65.§-a alapján � figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás 

mûködési rendjérõl szóló � módosított- 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakat � a 
4/2010.(III.17.)sz. költségvetési rendeletét  az alábbiak szerint módosítja: 

1.§. 

A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következõ  lép:  
Az önkormányzat 
 a.) kiadási fõösszegét     902.232 ezer Ft-ban 
 b.) bevételi fõösszegét     902.232 ezer Ft-ban állapítja meg. 

2.§. 

A költségvetési rendelet 4.§. (1) bekezdés helyébe a következõ lép: 
Intézményi mûködési bevételek:  117.755 ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei:  151.263 ezer Ft 
                                        felhalmozási bevételei:                    104.000 ezer Ft 
Támogatások, támogatásértékû mûködési bevételek:  122.833 ezer Ft 
                                                  felhalmozási bevételek          250.488 ezer Ft 
Hitelek., támogatási kölcsönök visszatérülése                                 320 ezer Ft 
Pénzforgalom nélküli bevételek:                                              155.573 ezer Ft 

3.§. 

A költségvetési rendelet 5.§.(1) bekezdése helyébe a következõ lép: 
Mûködési kiadások elõirányzata összesen :                                                   419.547 ezer Ft 
Ebbõl: 

- személyi jellegû kiadások  170.139 ezer Ft 
- munkaadókat terhelõ járulékok  41.849 ezer Ft 
- dologi- és egyéb folyó kiadások  193.165 ezer Ft 
- támogatás értékû mûködési kiadás    2.700 ezer Ft 
- mûködési célú  pénzeszköz átadás  1.337 ezer Ft 
- társadalom- és szoc.pol. juttatás                                                       10.357 ezer Ft 

                                                                                 4.§ 

A költségvetési rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következõ  lép: 
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:                     320.841 ezer Ft 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 
            - a beruházások elõirányzata                                                               299.107 ezer Ft 
            - felújítások elõirányzata                                                                           - 
            - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                  21.734 ezer Ft 

                                                                     5.§ 

A költségvetési rendelet  9.§.(1) bekezdése a következõk szerint módosul. 
A képviselõ-testület az önkormányzat: 

- általános tartalékát                                                                                    96 ezer Ft 
             - céltartalékát                                                                                      150.000 ezer Ft 

- hitelek nyújtása, törlesztése, finanszírozás kiadás elõirányzatát   11.748 ezer Ft- 
ban határozza meg.                                                                              

6.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 
 
   Bobál István sk.   Lukesné Csábi Ágnes sk. 

   Polgármester     Jegyzõ 

 
 
A rendelet kihirdetve: 
2010. szeptember 24. 
Lukesné Csábi Ágnes jegyzõ 
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