Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2009. (V.18.) sz.

rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről alkotott 4/2009. (III.11.) számú rendelet módosításáról.
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az Államháztatásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bek. kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetéséről, pénzügyi tervéről alkotott rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A 2. § helyébe az alábbi rendelet lép:
A képviselő-testület Vámospércs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2009. évi
költségvetését
1.209.835 E Ft bevétellel
1.389.588 E Ft kiadással
179.753 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint.
1. §
A 4. § az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások:
Önkormányzat által folyósított ellátások:
Támogatásértékű kiadások:
Végleges pénzeszköz átadások:
Támogatási kölcsönök nyújtása:
Felhalmozási kiadások:
Hiteltörlesztés
Ebből: felhalmozási célú
6.116 E Ft
működési célú:
62.861 E Ft
Tartalékok

487.860 E Ft
151.657 E Ft
262.281 E Ft
172.771 E Ft
20.676 E Ft
13.972 E Ft
0 E Ft
190.047 E Ft
68.977 E Ft
21.347 E Ft

A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított tartalékok összegét az alábbiak szerint
módosítja:
Általános tartalék:
Felhalmozási tartalék:

5.000 E Ft
16.347 E Ft

3.§
A Képviselő-testület a 8. § (8) bekezdésében meghatározottakat az alábbi szerint módosítja:
A Képviselő-testület által rendeletben meghatározott ingatlan vagyon bérbeadásából
származó bevételeket felhalmozási kiadások fedezetére kell fordítani.
4.§
A Képviselő-testület a 8. § (9) bekezdésében meghatározottakat az alábbi szerint módosítja:
A Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzatot „a települési önkormányzatok
jövedelemdifferenciálódásának mérséklése” címen 2009. évben megillető támogatásból a
2007. évben „Lakáshoz jutás támogatása „ címen kapott 10.394 ezer
forinttal azonos összegben
tárgyévben felhalmozási bevételt képez, melyet pályázati
önerőként lehet felhasználni.
5.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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