
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének   
4/2009. (II. 27.) ÖT. számú rendelete  

  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2008. évi költségvetéséről szóló  
3/2008. (II. 15.) ÖT. sz.  rendelet módosításáról 

 
1.§ 

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

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2008. évi bevételi   
   előirányzatát  5.010.536 ezer Ft-ban határozza meg. 

 
(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 2. § (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2008. évi kiadási 
    előirányzatát  5.010.536 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
(3)    A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

3.  §  (1) A  Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek  (továbbiakban:     
               intézmények) 
 
a.) saját bevételét 404.679 ezer Ft-ban állapítja meg,   

b.) kiadásainak teljesítéséhez 1.859.867 ezer Ft-ban önkormányzati támogatást         

biztosít, 

c.) kiadásainak teljesítéséhez 925.397 ezer Ft OEP támogatást biztosít, 

d.) működési kiadásainak főösszegét 3.103.113 ezer Ft-ban, állapítja meg, 

e.) személyi juttatását 1.774.300 ezer Ft-ban állapítja meg, 

f.) munkaadókat terhelő járulékait 554.428 ezer Ft-ban állapítja meg, 

g.) ellátottak pénzbeli juttatásait 9.872 ezer Ft-ban állapítja meg, 

h.) dologi kiadásait 747.456 ezer Ft-ban állapítja meg, 

i.) a 2007. évi pénzmaradvány átadást 10.821 ezer Ft-ban állapítja meg, 

j.) támogatásértékű működési kiadását 6.236 ezer Ft-ban állapítja meg, 

k.) felhalmozási kiadásainak előirányzatát 77.323 ezer Ft-ban állapítja meg, 

l.) felújítási kiadásának előirányzatát  9.507 ezer Ft-ban állapítja meg, 

m.) létszámát 818 főben állapítja meg. 

 
(4)    A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
       4.  § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak  

 
 a) saját bevételét 3.679.410  ezer Ft-ban állapítja meg, 

 b) működési kiadási előirányzatát 1.396.762 ezer Ft-ban állapítja meg, 
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c) működésével összefüggő személyi juttatás összegét 462.809 ezer Ft-ban      

     állapítja meg, 

d) munkaadókat terhelő járulékok összegét 145.913 ezer Ft-ban állapítja meg, 

e) dologi kiadásait 381.104 ezer Ft-ban állapítja meg, 

f) egyéb támogatások előirányzatát  129.880  ezer Ft-ban állapítja meg, 

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 277.056 ezer Ft-ban állapítja meg, 

h) felhalmozási  kiadásának előirányzatát 145.882 ezer Ft-ban állapítja meg, 

i) felújítási kiadásának előirányzatát 110.987 ezer Ft-ban állapítja meg, 

j) önkormányzat által nyújtott támogatások előirányzatát 57.960 ezer Ft-ban állapítja 

meg, 

k) létszámát 138 főben állapítja meg.  

 
(5) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
   5.  §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 
 
  a) felhalmozási kiadásainak előirányzatát 223.205 ezer Ft-ban állapítja meg,  

  b) felújítási kiadásai előirányzatát 120.494 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
 

(6) A rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
      
          5.  §  (4)  A képviselő-testület 
 
  a) 5.427 ezer Ft céltartalékot különít el, 

              b) 5.221 ezer Ft általános tartalékot képez. 

 
 
  

2. § 
 

A rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. számú mellékletei hatályukat vesztik, helyükre e 
rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. számú mellékletei lépnek.  
 

3. § 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
 
Nagykőrös, 2009. február 27. 
 

Dr. Czira Szabolcs sk.                                Dr. Nyíkos Sára sk. 
             polgármester                                      jegyző 
 
Kivonat hiteléül: 


