
Kisbér Város Képviselő-testülete 
 14 /2009. (IX. 28.) számú rendelete 

Kisbér Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról 

Kisbér Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és 
végrehajtási feladatairól szóló 11./2009. (VI. 29.) számú rendelettel módosított 3 /2009. (II.   
23.) számú költségvetési rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1. §. A rendelet 1. §. (2) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi  

a.) költségvetési kiadások fedezetéül szolgáló  

bevételek főösszegét 3.269.656.000.-Ft-ban 

    ezen belül: a működési bevételeket 1.812.078.000.- Ft-ban 

    a felhalmozási bevételeket 1.457.578.000.- Ft-ban 

a bevételi főösszegen belül:  

 a hatósági és egyéb műk. bevételeket 289.521.000.- Ft-ban 

 helyi adókat és pótlékokat 311.599.000.- Ft-ban 

 egyéb sajátos műk. bevételeket 6.405.000.- Ft-ban 

 SZJA bevételeket 87.593.000.- Ft-ban 

 gépjárműadót  30.000.000.- Ft-ban 

 áll. hj. és egyéb tám. összegét 544.438.000.- Ft-ban 

 támogatás ért. műk. bevételek összegét 548.015.000.- Ft-ban 

 támog.értékű felh.bevétel 706.585.000.- ft-ban 

 ÁH kív. felh. célú peszk. átvétel összegét 11.400.000- Ft-ban 

 ingatlanért. összegét 224.008.000.- Ft-ban 

 kölcsöntörlesztések összegét 650.000.- Ft-ban 

 előző évi pénzmaradvány összegét 509.442.000.- Ft-ban 

 

b.)költségvetési kiadások főösszegét 3.323.936.000,- Ft-ban 

 ezen belül: a működési kiadások összegét  1.887.619.000.- Ft-ban 

  ebből: személyi juttat. össz. 767.607.000.- Ft-ban 

   járulékköltségek össz. 243.099.000.- Ft-ban 
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   dologi és egy. k. össz. 596.119.000.- Ft-ban 

   tám. ért. műk. kiad. össz. 62.929.000.- Ft-ban 

   ÁH kív. m. célú p. átad. össz. 24.785.000.- Ft-ban 

   társ. szoc. pol.és egyéb juttat. 40.156.000.- Ft-ban 

   ellátottak pénzb. juttat. össz. 182.000.- Ft-ban 

   műk. c. kamat kiad. össz. 8.350.000.- Ft-ban 

   általános tartalék össz. 144.392.000.- Ft-ban 

  a felhalmozási kiadások összegét 1.436.317.000.- Ft-ban 

  ebből: beruh. össz. 914.622.000.- Ft-ban 

   felújítások össz. 54.972.000.- Ft-ban 

   támogatás ért. felh. kiad. 54.060.000.- Ft-ban 

   felh. hiteltörl. össz. 7.663.000,- Ft-ban 

   felh. hitel kamat össz. 25.000.000.- Ft-ban 

   fejlesztési céltartalék 380.000.000.- Ft-ban 

hagyja jóvá. 

 (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. és 2011. évekre előre jelzett 
bevételi és kiadási előirányzatait az 1/c. számú melléklet szerint tudomásul 
veszi.” 

2. §. A rendelet 3. §. (1), (2), (4), (6), (9) és (10)  bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ (1) A 2 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti összetételét, valamint a   
jóváhagyott kiadások jogcímek szerinti alakulását a rendelet 1., 1/a.,  1/b., 4. és 
5. számú melléklete tartalmazza. 

 (2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó intézmények, valamint kiemelt előirányzatok szerinti 
összetételét a rendelet 2. és 3. számú melléklete, néhány kiemelt bevételi és 
kiadási jogcím intézményenkénti részletezését pedig az 5. számú melléklet 
tartalmazza. 

(4) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetését a Képviselő-testület a rendelet 
6. számú melléklete szerint állapítja meg. 

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2009. évben folyósítandó társadalmi 
és szociálpolitikai juttatások összegét a 6. számú melléklet szerinti 
részletezésben, 38.976.000,- Ft összegben állapítja meg. 

 (9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat által 
fenntartott önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 
engedélyezett létszámát a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. 

(10) A 2009. évi költségvetésben szereplő állami hozzájárulások és SZJA bevételek 
részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. „ 
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Tartalék  

3. §. A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ A Képviselő-testület az önkormányzat általános gazdálkodási tartalékát 
                                  144.392.000,- Ft összegben,  
  a céltartalékát 
          380.000.000.- Ft összegben,. 
  ezen belül fejlesztési céltartalékot 380.000.000.- Ft-ban  
határozza meg. 
A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások 
finanszírozására. „ 

4. §.   Jelen rendelet előírásait 2009.  június 30.-tól kell alkalmazni. 

Kisbér, 2009. szeptember 28. 

 Dr. Dörnyei Vendel sk dr. Udvardi Erzsébet sk 
 jegyző polgármester 

  
 
Kihirdetés napja: 2009. szeptember 28.  
 
 
 
 
 

Dr Dörnyei Vendel sk 
jegyző 

 
 
 
  


