Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
7/2009. (IV.3.) számú rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
5/2008. (II.15.) számú rendelet módosításáról 1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II..15.)
számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban:
rendelet) alkotja:
1. §
A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2008. évi költségvetése
A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét:
b) bevételi főösszegét:

740 238 eFt
740 238 eFt

állapítja meg.”
2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§

Költségvetési bevételek
(1) az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásaként, illetve működési és
felhalmozási részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Forráshiány összege:

3 744 eFt

Ebből : működési:

3 744 eFt

A forráshiány megszüntetésére, enyhítésére a képviselő-testület a 2008. évi költségvetésről
szóló 2007. évi CLXIX. tv. 17. § (1) bek. 6. sz. mellékletében foglalt feltételek szerint
pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok által
felhasználható központosított előirányzatokból.
Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2008. évi költségvetési bevételeinek
forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a
2.3.4.5. számú melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi
forrásokat a 6. sz. melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza.
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A rendeletet a képviselő-testület a 2009. március 31. napján megtartott ülésén fogadta el.

3. §
A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. §
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg.
Működési kiadások előirányzata összesen:

695 983 eFt

Ebből:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Társadalom és szociálpolitikai kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás

292 198
99 762
157 970
140 416
5 637

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az alábbiak szerint
határozza meg.
Működési kiadások előirányzata:

123 273 eFt

Ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Működésre átadott pénzeszköz

54 810
17 530
45 767
5 166

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt
előirányzatonként 2.3.4.5. sz. melléklet 4.5.6.7.8.9. oszlopa szerint állapítja meg.”
4. §
A Rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. §

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
beruházások előirányzata
felújítások előirányzata
gépkocsi lízing előirányzata

44 255 eFt

30 717
11 954
1 584

Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként
10-11 oszlopa t

2.3.4.5.sz. melléklet

5. §

A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. §
Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként:
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat intézményeinél fűtéskorszerűsítés
Gépkocsi lízing
Kft.gép, gépjármű vás.
Klíma
Kazán csere
Számítógép felújítás
Helyi utak
Utak felújítása TEKI (Marx u., Vasvári u., Verőfény u.)
Járdaépítés, felújítás
Út építés Széchenyi - Dózsa
Ingatlan hasznosítás
Ebédlő kialakítás
Település vízellátás
Vízművek : értéknövelő rekonstrukció
Közterület
Rotakapa
Játszóteri lámpa
Játszótér, terv.
Szennyvízelvezetés
Vízművek értéknövelő beuh ,terv. gép felújítás
Könyvtár
Pályázat ber.( szoftver vásárlás)
Gondozási Központ
Nappali ellátás, szociális feladatok fejlesztése
Gépkocsi pályázat
Bölcsőde kazán
Oktatás
Márki Sándor Ált.Iskola, fénymásoló,számv.ügyv.eszk
Román Nemz.Ált. Isk. számv.ügyv.eszk

9 353
4 814
1 584
432
1 959
469
95
17 750
10 306
4 544
2 900
4 720
4 720
138
138
550
196
114
240
622
622
282
282
10 470
1 524
8 641
305
370
233
137

A Rendelet 1-6. számú mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.
6. §
Ezen rendelet 2009. április 3. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

