Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2010.(II.27.) Ö. számú rendelete
az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 24/2009.(XI.11.) Ö. számú rendelettel
valamint a 17/2009.(VIII.28.) Ö. számú rendelettel továbbá a 13/2009.(V.11.) Ö. számú
rendelettel módosított 3/2009.(II.18.) Ö. számú rendelet módosításáról
A Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, a 91.§. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított
292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak – az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről
szóló 24/2009.(XI.11.) Ö. számú rendelettel valamint a 17/2009.(VIII.28.) Ö. számú rendelettel
továbbá a 13/2009.( V.11.) Ö. számú rendelettel módosított 3/2009.(II.18.) számú rendelet
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§.(1) Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat
költségvetését
1.203.506 ezer forint bevétellel,
1.234.794 ezer forint kiadással,
30.240 ezer forint működési és
1.048 ezer forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

2009.évi

(2) A 3.§.(2) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a
Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:
(adatok ezer forintban)
Bevételek megnevezése
Működés
Felhalmozás
Összesen
1. Intézményi működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos bevétele
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4. Központi költségvetési támogatások
5. Átvett pénzeszközök
6. Pénzforgalom nélküli bevételek
7. Kölcsön visszatérülés
8. Értékpapír értékesítés bevétele
8. Hitel bevétele
Bevételek összesen

225.110
345.238
0
424.196
49.340
5.682
0
0
30.240
1.079.806

477
12.013
20.833
54.776
58.850
6.008
853
130
1.048
154.988

225.587
357.251
20.833
478.972
108.190
11.690
853
130
31.288
1.234.794

(3) A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet, működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A normatív állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 4. számú melléklet részletezi.”
2.§.
A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§.(1) A 3.§. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti
megoszlását a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

(adatok ezer forintban)
Működés
Felhalmozás
Összesen
470.709
0
470.709
131.056
0
131.056
412.690
477
413.167
10.569
5.316
15.885
50.152
0
50.152
630
0
630
0
96.967
96.967
0
35.947
35.947
4.000
0
4.000
0
16.281
16.281
1.079.806
154.988
1.234.794

Kiadások megnevezése
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok
3. Dologi jellegű kiadások
4. Pénzeszközátadások
5. Szociális támogatások
6. Ellátottak juttatásai
7. Felújítási kiadások
8. Felhalmozási kiadások
8. Tartalékok
9. Hiteltörlesztések
Kiadások összesen

(2) A kiadási főösszeg költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. számú
melléklet tartalmazza.”
3.§.
A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.§.(1) A Képviselőtestület
a beruházások előirányzatát
a felújítások előirányzatát

35.947 ezer forint összegben,
96.967 ezer forint összegben hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadásokat célonként, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5.számú
melléklet tartalmazza.”
4.§.
A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
5.§.
A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
működési tartalékát
felhalmozási céltartalékát

4.0000 ezer forint összegben,
0 ezer forint összegben hagyja jóvá.

(2) A tartalék részletezést a 7.számú melléklet tartalmazza.”
6.§.
A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
7.§.
A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

8.§.
A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
9.§.
A Rendelet 21.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselőtestület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket – s ennek érdekében
ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi
eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.”
10.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január hó 1. napjától kell alkalmazni.
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