
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2009. (IX. 24.) ÖT. számú 
rendelete 

  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2009. évi költségvetéséről szóló  
1/2009. (II. 13.) ÖT. sz.  rendelet 

módosításáról 
 

1.§ 
 

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

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2009. évi bevételi   
   előirányzatát  5.886.928 ezer Ft-ban határozza meg. 

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

 2. § (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2009. évi kiadási 
    előirányzatát  5.886.928 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 425.464 ezer Ft-ban állapítja meg,   

b.) kiadásainak teljesítéséhez 1.560.501 ezer Ft-ban önkormányzati támogatást         

biztosít, 

c.) kiadásainak teljesítéséhez 873.600 ezer Ft OEP támogatást biztosít, 

d.) működési kiadásainak főösszegét 2.823.673 ezer Ft-ban, állapítja meg, 

e.) személyi juttatását 1.577.988 ezer Ft-ban állapítja meg, 

f.) munkaadókat terhelő járulékait 490.664 ezer Ft-ban állapítja meg, 

g.) ellátottak pénzbeli juttatásait 5.994 ezer Ft-ban állapítja meg, 

h.) dologi kiadásait 749.027 ezer Ft-ban állapítja meg, 

i.) felhalmozási kiadásainak előirányzatát 18.912 ezer Ft-ban állapítja meg, 

j.) felújítási kiadásának előirányzatát  16.980 ezer Ft-ban állapítja meg, 

k.) létszámát 783,5 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 4.587.864  ezer Ft-ban állapítja meg, 

 b) működési kiadási előirányzatát 1.326.456 ezer Ft-ban állapítja meg, 

 c) működésével összefüggő személyi juttatás összegét 455.446 ezer Ft-ban      

     állapítja meg, 

d) munkaadókat terhelő járulékok összegét 144.263 ezer Ft-ban állapítja meg, 
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e) dologi kiadásait 385.487 ezer Ft-ban állapítja meg, 

f) önkormányzat által nyújtott támogatások előirányzatát 127.648 ezer Ft-ban 

 állapítja  meg, 

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 341.260 ezer Ft-ban állapítja meg, 

h) felhalmozási  kiadásának előirányzatát 1.239.615 ezer Ft-ban állapítja meg, 

i.) felújítási kiadásának előirányzatát  109.398 ezer Ft-ban állapítja meg, 

j) létszámát 135 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 1.258.527 ezer Ft-ban állapítja meg,  

  b) felújítási kiadásai előirányzatát 126.378 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
(6) A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
   5. § (3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságszolgálatának finanszírozására 
             2009. évre 129.427 ezer Ft-ot biztosít. 
 
  A Képviselő-testület tulajdoni részesedést jelentő befektetések  finanszírozására 
  40.000 ezer Ft–ot biztosít. 
 

(7) A rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
      
          5.  §  (4)  A képviselő-testület 
 
  a) 53.513 ezer Ft céltartalékot különít el, 

              b)   1.306 ezer Ft általános tartalékot képez. 

 
 

2. § 
 
A rendelet 1, 2, 4, 5, 6, 6.B, 7, 7.A, 7.C, 7.D, 7.E, 8, 9, 10. számú mellékletei hatályukat vesztik, 
helyükre e rendelet 1, 2, 4, 5, 6, 6.B, 7, 7.A,  7.C, 7.D, 7.E, 8, 9, 10. számú mellékletei lépnek.  
 

3. § 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Nagykőrös, 2009. szeptember 24. 
 
 

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


