Cegléd Város Önkormányzata 36/2009. (XII. 23.) KT. rendelete
„Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló
5/2009. (II. 26.) KT. rendeletének módosításáról”
1. §
(1) A rendelet 2. §(1) bekezdésben jóváhagyott önkormányzati bevételét az 1., 2., 3., 3/a., 4.,
6. számú kimutatások szerint forrásonként és intézményi bontásban 9.860.213 e Ft-ban
határozza meg.
(2) Kiadási főösszegét az 1., 2., és 12. számú táblázatok szerint összesen 10.520.406 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 10.747.916 e Ft-ban
hagyja jóvá az 1. számú táblázat szerint.
(6) Az Önkormányzat bevételei forrásonként a 2. sz. kimutatás szerint 10.747.916 e Ft:
a) intézményi működési bevételek
654.043 e Ft
b) önkormányzatok sajátos működési bevétel
2.481.754 e Ft
c) központi költségvetési támogatások
2.133.219 e Ft
d) támogatásértékű működési bevétel
471.639 e Ft
e) felhalmozási és tőke jellegű bevétel
720.660 e Ft
f) felhalmozás célú támogatás értékű bevétel
2.692.083 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
504.396 e Ft
k) felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
200.000 e Ft
l) működési célú pénzeszköz átadás
5.149 e Ft
(7) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként a 2. számú kimutatás szerint:
10.747.916 e Ft
a) személyi juttatás
1.987.999 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulék
560.987 e Ft
c) dologi kiadások
1.784.438 e Ft
d) pénzbeli ellátások
659.246 e Ft
e) működési célú, támogatás értékű kiadások
318.361 e Ft
f) működési célú pénzeszköz átadás
583.093 e Ft
g) beruházási kiadások
3.953.513 e Ft
h) felújítások
136.570 e Ft
i) céltartalék
533.761 e Ft
j) általános tartalék
14.931 e Ft
k) hiteltörlesztés
15.017 e Ft
l) felhalmozási célú kölcsönnyújtás
200.000 e Ft
(8) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 2., 7., 12. számú táblázatok szerint
3.179.997 e Ft-ban állapítja meg:
a) személyi juttatás
512.168 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulék
153.426 e Ft
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c) dologi kiadások
d) pénzbeli ellátások.
e) működési célú, támogatás értékű kiadás
f) működési célú pénzeszköz átadás

1.159.154 e Ft
484.501 e Ft
287.655 e Ft
583.093 e Ft

(9) Az intézmények működési kiadását a 2., 8., és 12. számú táblázatok szerint 2.714.127 e
Ft-ban állapítja meg:
a) személyi juttatás
b) munkaadókat terhelő járulék
c) dologi kiadások
d) pénzbeli ellátások
e) működési célú támogatásértékű kiadás

1.475.831 e Ft
407.561 e Ft
625.284 e Ft
174.745 e Ft
30.706 e Ft

(10) Az önkormányzati szintű beruházási kiadásokat a 9. számú táblázat szerint 3.953.513 e
Ft-ban állapítja meg:
a) Polgármesteri Hivatal
– Regionális Hulladéklerakó
b) Intézmények

3.939.441 e Ft
2.429.598 e Ft
14.072 e Ft

(11) Az önkormányzati szintű felújítási kiadásokat a 10. számú táblázat szerint 136.570 e Ftban állapítja meg:
a) Polgármesteri Hivatal
94.979 e Ft
b) Intézmények
41.591 e Ft
(12) A tartalék összegét a 11. számú táblázat szerint 548.692 e Ft-ban hagyja jóvá:
a) Céltartalék
Működési célú tartalék
Felhalmozási célú tartalék

39.070 e Ft
494.691 e Ft

b) Általános tartalék

14.931 e Ft

(13) A rendelet 9. §-ában jóváhagyott létszámkeretét a 13. számú táblázat szerint állapítja meg.
a) Polgármesteri Hivatal létszámkerete
126 fő
b) Intézmények létszámkerete
629 fő
2. §
(1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is
hatályban maradnak.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba
(3) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján 2 napra
történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző

Földi László sk.
polgármester
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