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Cegléd Város Önkormányzata 26/2009. (VII. 2.) KT. rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló
5/2009. (II. 26.) KT. rendelet módosításáról
1. §
(1) Az 5/2009. (II. 26.) KT. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdésben
jóváhagyott önkormányzati bevételét az 1., 2., 3., 3/a., 4., 6. számú kimutatások szerint
forrásonként és intézményi bontásban 9.367.355 e Ft-ban határozza meg.
(2) Kiadási főösszegét az 1., 2., és 12. számú táblázatok szerint összesen 10.027.548 e Ft-ban;
(3) Hiányát 675.210 e. Ft-ban;
(4) Hitel törlesztését 15.017 e. Ft-ban;
(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összegét 10.042.565 e Ft-ban
hagyja jóvá az 1. számú táblázat szerint.
(6) Az Önkormányzat bevételei forrásonként a 2. sz. kimutatás szerint 10.042.565 e Ft:
a) intézményi működési bevételek
550.798 e Ft
b) önkormányzatok sajátos működési bevétel
2.450.296 e Ft
c) központi költségvetési támogatások
1.955.334 e Ft
d) támogatásértékű működési bevétel
390.256 e Ft
e) felhalmozási és tőke jellegű bevétel
696.492 e Ft
f) felhalmozás célú támogatás értékű bevétel
2.759.890 e Ft
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
37.000 e Ft
h) pénzmaradvány: működési
20.512 e Ft
felhalmozási
506.647 e Ft
i) működési célú hitelfelvétel
320.814 e Ft
j) fejlesztési célú hitelfelvétel
354.396 e Ft
(7) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként a 2. számú kimutatás szerint
10.046.165 e Ft:
a) személyi juttatás
1.941.804 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulék
581.133 e Ft
c) dologi kiadások
1.661.366 e Ft
d) pénzbeli ellátások
602.236 e Ft
e) működési célú, támogatás értékű kiadások
310.024 e Ft
f) működési célú pénzeszköz átadás
487.590 e Ft
g) beruházási kiadások
3.645.339 e Ft
h) felújítások
100.808 e Ft
i) céltartalék
649.954 e Ft
j) általános tartalék
47.294 e Ft
k) hiteltörlesztés
15.017 e Ft
(8) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 2., 7., 12. számú táblázatok szerint
2.924.985 e Ft-ban állapítja meg:
a) személyi juttatás
493.027 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulék
152.889 e Ft
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c) dologi kiadások
d) pénzbeli ellátások.
e) működési célú, támogatás értékű kiadás
f) működési célú pénzeszköz átadás

1.069.748 e Ft
438.813 e Ft
279.318 e Ft
487.590 e Ft

(9) Az intézmények működési kiadását a 2., 8., és 12. számú táblázatok szerint 2.662.768 e
Ft-ban állapítja meg:
a) személyi juttatás
b) munkaadókat terhelő járulék
c) dologi kiadások
d) pénzbeli ellátások
e) működési célú támogatásértékű kiadás

1.448.777 e Ft
428.244 e Ft
591.618 e Ft
163.423 e Ft
30.706 e Ft

(10) Az önkormányzati szintű beruházási kiadásokat a 9. számú táblázat szerint 3.645.339 e
Ft-ban állapítja meg:
a) Polgármesteri Hivatal
– Regionális Hulladéklerakó
b) Intézmények

3.639.341 e Ft
2.429.598 e Ft
5.998 e Ft

(11) Az önkormányzati szintű felújítási kiadásokat a 10. számú táblázat szerint 100.808 e Ftban állapítja meg:
a) Polgármesteri Hivatal
99.920 e Ft
b) Intézmények
888 e Ft
(12) A tartalék összegét a 11. számú táblázat szerint 697.248 e Ft-ban hagyja jóvá:
a) Céltartalék
Működési célú tartalék
Felhalmozási célú tartalék

87.405 e Ft
562.549 e Ft

b) Általános tartalék

47.294 e Ft
2. §

(1) A rendelet, módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei, továbbra is
hatályban maradnak.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
(3) Ez a rendelet, Cegléd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, két
napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
Dr. Nagy Lajos sk.
mb. jegyző

Földi László sk.
polgármester
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