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Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 

  19/2009. (XI.24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 5/2009. (II. 12.) 
rendeletének módosításáról  

 
Az Önkormányzat Képviselıtestülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. §- a alapján a 2008. évi költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 5/2009. (II. 12.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. 
§-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
"(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének: 
 

Bevételi fıösszegét 242.508 ezer Ft-ban 
ezen belül:   
A felhalmozási bevételt 
A felhalmozási bevételbıl 
a gépjármőadó összegét 
a helyi adók összegét 
az elızı évi pénzmaradvány összegét 
a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket 
az egyéb bevételek összegét 
a kamatbevétel összegét 

107.017 ezer Ft-ban 
 

8.000 ezer Ft-ban 
13.300 ezer Ft-ban 
40.784 ezer Ft-ban 
2.835 ezer Ft-ban 
37.451 ezer Ft-ban 
4.647 ezer Ft-ban 

a mőködési célú bevételt 151.491 ezer Ft-ban 
a mőködési bevételekbıl   
a normatív állami támogatás összegét 54.658 ezer Ft-ban 
az átengedett központi adók összegét 70.829 ezer Ft-ban 
a mőködési hitel összegét 0 ezer Ft-ban 
az elızı évi pénzmaradvány összegét 1.848 ezer Ft-ban 
a helyi adók összegét 0 ezer Ft-ban 
az egyéb bevételek összegét 1.247 ezer Ft-ban 
a mőködési célra átvett pénzeszközöket 
a vállalkozási tevékenység bevételét 

22.909 
0 

ezer Ft-ban 
ezer Ft-ban 

Kiadási fıösszegét 224.511  ezer Ft-ban 
a mőködési célú kiadásokat 151.491  ezer Ft-ban 
ebbıl:   
a személyi jellegő kiadások 38.418 ezer Ft-ban 
a munkaadót terhelı járulékok 9.692 ezer Ft-ban 
a dologi jellegő kiadások 27.983 ezer Ft-ban 
az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.974 ezer Ft-ban 
a speciális célú támogatások 60.476 ezer Ft-ban 
a mőködési célú hitel visszafizetése 0 ezer Ft-ban 
a hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 16.000 ezer Ft-ban 
a céltartalék 0 ezer Ft-ban 
az általános tartalék 9.948 ezer Ft-ban 
a felújítási kiadások 396 ezer Ft-ban 

  A beruházási kiadások           90.621  ezer Ft-ban 
 
(2) A Képviselı-testület a költségvetési létszámkeretet 22 fıben állapítja meg. 
Ezen belül: 
      



 

 

 

2

   Kisegítı mezıgazd.szolg.                1 fı 
Körjegyzıség    10 fı 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény          9 fı 
Háziorvosi szolgálat       0 fı 
Védınıi szolgálat      1 fı 
Házi segítségnyújtás                1 fı 
Önkormányzati Ig. tev.     1 fı" 

 
2. § 

 
Az R. 8. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

"A rendelet 2. sz. melléklete az önállóan gazdálkodó  
Német Kisebbségi Önkormányzat bevételét és kiadását       1.373 ezer Ft-ban, 
Körjegyzıség bevételét és kiadását       36.393 ezer Ft-ban, 
 
A részben önállóan gazdálkodó  
Mővészeti alapiskola bevételét és kiadását       37.404 ezer Ft-ban 
 állapítja meg." 

 
3. § 

 
Az R. 9. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
   "A Képviselıtestület az önkormányzat : 

céltartalékát                               0  ezer Ft 
általános tartalékát                     9.848  ezer Ft 
összegben hagyja jóvá." 

4.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
          
Magyarpolány, 2009. november 24. 
 
                                
                                   
 
 
 

Polt Rita                                                   dr. Szivák Péter           
                          polgármester                                                      körjegyzı 
 

 
Záradék:  
A rendeletet a mai napon kihirdettem 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

Magyarpolány, 2009. november 24. 

     

                                                         körjegyző 


