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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
 

7/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló  
 

4/2009. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításról 
 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete  
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ban kapott felhatalmazás alapján  

az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló megállapodás  

6.11 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró  
Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzata Képviselı-testületei,  

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Alapi Óvoda és Egysége Óvoda-bölcsıde  

alkalmazotti közössége és szülıi szervezete  
véleményének kikérésével 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva 

a következıket rendeli el: 
  

 
1. § Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 16.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„3. § A képviselı-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 
2009. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 365.098.000.-Ft-ban, kiadási 
fıösszegét 365.098.000.-Ft-ban állapítja meg.”     

          
2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve 
mőködési cél szerinti részletezését a 1. számú, 1/a számú, 1/b számú, 2. számú 
melléklet tartalmazza.”  

 
3. § A Rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 

„5. § (1) Az önkormányzat kiadási elıirányzatait a képviselı-testület az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Mőködési kiadások elıirányzata összesen   345.949.000.- Ft, ebbıl  
a) személyi jellegő kiadások     146.515.000.- Ft 
b) munkaadókat terhelı járulékok      43.109.000.- Ft 
c) dologi és folyó kiadások       94.897.000.- Ft 
d) átadások, támogatások       52.271.000.- Ft 
e) hiteltörlesztés                                                                       4.943.000.-Ft 
f) tartalék           4.214.000- Ft. 

 
(2) A képviselıtestület az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait 
elıirányzatonként a 3. számú, 3/a számú, 3/b számú melléklet és a személyi 
juttatásokat szakfeladatonként 4/1-3. sz. melléklet, a dologi kiadásokat 
szakfeladatonként a 4/4-6. számú melléklet szerint állapítja meg.” 
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4. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen :     19.149.000.- Ft, ebbıl 
a) felújítások elıirányzata                  :               17.154.000.- Ft 
b) beruházások elıirányzata /új tárgyi eszk.besz./:                  1.995.000.-Ft.” 

 
5. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése a következı rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat tartaléka összesen: 4.214.000.- Ft, ebbıl 4.214.000.- Ft 
gazdálkodási tartalék, amely év közben az elıre nem látható kiadások fedezetéül 
szolgál.” 

 
6. §  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
 
 
 
 

Méhes Lajosné     Nyikosné Katzenberger Erika 
 polgármester              körjegyzı 

 
 
 
 
 
 
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
Alap, 2010. április 30.  
 
 
        Nyikosné Katzenberger Erika 
                körjegyzı 
 


