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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2010. (III. 11.) rendelete

a 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II. 09.) rendelet módosításáról

 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CLXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően Pilisvörösvár Város
Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 9.) rendeletének (a továbbiakban Rendelet)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja
 

1. §
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetési bevételeinek módosított főösszege

 
(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési bevételeinek
módosított főösszegét 2.453.082 e forintban állapítja meg.
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési, felhalmozási célú kiadási és bevételi
előirányzatokat mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 
2. §

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat 2009. évi

költségvetési kiadásainak módosított főösszege
 

(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési kiadásainak
módosított főösszegét 2.453.082 e forintban állapítja meg.
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeget a 2. sz. melléklet tartalmazza, melynek részletezése az
alábbi táblázatokban történik:

 
A Polgármesteri Hivatal és Intézményeinek bevételi előirányzatait a 3. sz. melléklet,
a Polgármesteri Hivatal Intézményeinek kiadási előirányzatait a 8. sz. melléklet,
a Polgármesteri Hivatal Intézményeinek önkormányzati finanszírozási előirányzatait a 9. sz.
melléklet,
a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásainak és járulékainak előirányzatait a 11. sz.
melléklet,
a Polgármesteri Hivatal szakfeladatai kiadási előirányzatait részletezve a 12-15. sz. mellékletek
táblázatai,
ezen belül a dologi kiadásokat a 12. sz. melléklet,
a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 13. sz. melléklet,
a fejlesztési kiadásokat 14. sz. melléklet,
a felújítási kiadásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza.
a nevesített tartalékok előirányzatát feladatonként a 17. sz. melléklet,
a Német Kisebbség Önkormányzat előirányzatait a 18. sz. melléklet,
az Önkormányzat kiadásait intézményi összesítésben a 19. sz. melléklet tartalmazza.
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3. §

 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
Pilisvörösvár, 2010. március 9.

 
 
 
 

Gromon István sk.                                                                           Hegyes Józsefné sk.
            polgármester                                                                                    mb. jegyző
 
 
 
 
 
Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 04.) rendeletének 45. §-a alapján kihirdetésre került
Pilisvörösváron, 2010. március 11. napján.
 
Pilisvörösvár, 2010. március 11.
 
 
                                                                                                    Hegyes Józsefné
                                                                                                         mb. jegyző
 
 


