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Tahitótfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2010.(III.12.)
rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján
- figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2/2009.( II.15.) számú 2009. évi költségvetésről szóló rendeletét
az alábbiakban módosítja.
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szervére.
2. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.
évi XXXVIII. törvény 67. § -a alapján címet alkot.
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2009. évi költségvetésének
módosítása II. félévben
3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 948.205 ezer forintról 998.451 e. Ft-ra,
b) bevételi főösszegét 678.205 ezer forintról 728.451 e. Ft-ra módosítja.
c) bevételi hiány 270.000 ezer forint
d) hitel összege 270.000 ezer forint
I. A költségvetési bevételek
4. §. (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát a
Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja második félévben.
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(2) Működési bevételek:
1. Intézmények működési bevételei
2. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei
2.1. Helyi adók
2.2. Átengedett központi adók(SZJA)
2.3. Gépjárműadó
2.3. Egyéb sajátos bevételek
(3) Támogatások:
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív támogatások
1.2. Központosított előirányzatok
1.3. Közoktatási feladatok kieg.támogatása
1.4. Egyes szoc.felaladatok kieg.támog.

49.210 ezer Ft
294.021 ezer Ft
105.700 ezer Ft
147.721 ezer Ft
40.000 ezer Ft
600 ezer Ft

206.484 ezer Ft
163.780 ezer Ft
24.410 ezer Ft
672 ezer Ft
17.622 ezer Ft

(4) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
(5) Véglegesen átvett pénzeszközök:
14.765 ezer Ft
1. Működési célú támogatás értékű bevétel
14.765 ezer Ft
- ebből OEP finanszírozása
7.600 ezer Ft
1.2. Támogatás értékű műk.bev. központi kvetésből 7.165 ezer Ft
(6) Hitelek
1. Működési célú hitelek, kötvénykibocsátás
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

270 000 ezer Ft

(7) Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Előző évi tervezett
pénzmaradvány

163.971 ezer Ft
163.971 ezer Ft

270 000 ezer Ft

II. A költségvetési kiadások
5. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint módosítja II. félévben:
- Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:

543.530 ezer Ft
241.974 ezer Ft
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- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- egyéb juttatás, átadás, tám.

70.943 ezer Ft
194.739 ezer Ft
35.874 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési kiadásainak előirányzatát 2009. év második félévében az alábbiak szerint módosítja:
6. §. (1) Az önkormányzat módosított felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
292.338 ezer Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata:
244.838 ezer Ft
- a felújítások előirányzata:
47.500 ezer Ft
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
7. §. Támogatások előirányzata:
- működési célú támogatás
- felhalmozási célú támogatás

24.900 ezer Ft
18.100 ezer Ft
6.800 ezer Ft

8. §. Hosszú lejáratú hitel törlesztés
pénzügyi vállalkozásnak

10.000 ezer Ft

9. §.(1) Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:
- általános tartalék
- fejlesztési célú céltartalék

127.683 ezer Ft
127.683 ezer Ft

III. Záró és egyéb rendelkezések

10.§.Az előirányzat módosítása a költségvetési rendelet további részletetit nem
változtatja meg.
(1) A költségvetés módosításáról szóló rendelkezéseit a 2009. évi költségvetési
beszámoló (zárszámadás) készítése előtt végre kell hajtani.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Tahitótfalu, 2010. március hó 11.
………………………………
polgármester
A rendelet kihirdetve
Tahitótfalu, 2010. március hó 12.

……………………………………
jegyző
…………………………………..
jegyző

Melléklet: 1./ Gazdasági Bizottság
részére előterjesztés a 2009. II.félévi előirányzat
módosításról
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