Egyek Nagyközség Önkormányzatának 6/2009.(II.12.) sz. rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II.28.) sz. rendeletének
módosításának és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX törvény által biztosított források figyelembe
vételével, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69.
§ szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.)
számú Kormányrendelet alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről alkotott rendeltét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését
987 916 e Ft bevétellel
1 158 177 e Ft kiadással
170 261 e Ft forráshiánnyal
mely hiányból: 79 437 e Ft működési, 90 824 e Ft felhalmozási forráshiány, amelyet a 2. sz.
és 7. sz. melléklet szerint állapít meg.
2. § A költségvetési rendelet 5 § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
Az önkormányzat és részben önálló költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási
előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
q Személyi jellegű kiadások
q Munkaadókat terhelő járulékok
q Dologi és egyéb folyó kiadás
q Ellátottak pénzbeli juttatásai
q Speciális célú támogatások
q Működési célú hiteltörlesztés

920 854 e Ft
311 552 e Ft
101 827 e Ft
147 038 e Ft
250 e Ft
317 453 e Ft
42 734 e Ft

A költségvetési rendelet 5 § (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint
határozza meg.:
Felhalmozási kiadások összesen:
q Beruházások
q Felújítások
q Egyéb felhalmozási célú kiadások

233 394 e Ft
187 702 e Ft
20 634 e Ft
25 058 e Ft

3 § A költségvetési rendelet 6 § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
(2) Az önkormányzat az alábbi céltartalékokat állapítja meg:
q
921 e Ft általános tartalék, működési célú pályázatok
lebonyolításához
q
3 008 e Ft fejlesztési célú céltartalék
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4 § A költségvetési rendelet 2, 2/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13. számú mellékletei helyére e
rendelet 2, 2/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13. számú mellékletei lépnek.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
E g y e k, 2009. február 12.

________________________
Szincsák Ferenc
polgármester

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
P. H.

A rendelet kihirdetve: 2009. február 12.

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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