
Újhartyán Község Önkormányzat 
Képviselő – testületének 

1/2009.(II.13.) sz. rendeletet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
 

Az Önkormányzat Képviselő – testülete az államigazgatásról szóló –többször módosított  
1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben 
meghatározottakat a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 
 
 

2.§ 
 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 
a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal, Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
b.) nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 

- Német Nemzetiségi Általános Iskola (Újhartyán, Zrínyi u. 1.) 
- Német Nemzetiségi Óvoda (Újhartyán, Kossuth u. 1.) 
 
 

3.§. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése  
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei  
 

2009. évi költségvetésének 
 

bevételi és kiadási fő összegét 1.109.017.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
 

Ezen belül:  
− A felhalmozási célú bevétel                420.748.000 Ft 
− Hitelfelvétel                237..302.000 Ft 
− A felhalmozási célú kiadást              744.104.000 Ft 
− Hiteltörlesztés                138.580.000 Ft 

 
− Működési bevétel               450.967.000 Ft  
− Működési kiadás                364.913.000 Ft  

− A személyi juttatás                             168.439.000 Ft 
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− A munkaadókat terhelő járulékokat                         51.326.000 Ft 
− A dologi kiadás                            94.269.000 Ft 
− Kamattörlesztés      22.232.000 Ft 

            -     Ellátottak pénzbeni juttatásai    16.421.000 Ft 
            -     Támogatás értékű működési kiadás   12.226.000 Ft 
            -     Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele       550.000 Ft  
            -     Működési kiadás           550.000 Ft  
 

− A költségvetési létszám keretet                         67 főben 
állapítja meg. 
 

 
 
1.sz.melléklet Bevételi főösszeg részletezése 
2.sz.melléklet Normatív állami hozzájárulások 
3.sz.melléklet Kiadások részletezése szakfeladatonként 
4.sz.melléklet Fejlesztési kiadások 
5.sz melléklet Fejlesztési bevételek 
6.sz.melléklet Kiadási-bevételi összesítő 
7.sz.melléklet Hitelállomány 
8.sz.melléklet 2009. évi bevételi-kiadási mérleg 
9.sz.melléklet Kiadások-bevételek alakulása 2009-2010-ig 
10.sz.melléklet Létszám 
11.sz.melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 
12.sz.melléklet Szöveges elemzés 
13.sz.melléklet Többéves kihatással járó fejlesztési kiadások 
14.sz.melléklet Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadás-bevétel 
 
 
 

4.§. 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok  
 
 (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatók. 
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. 
(4) A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – 
dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 
(5) A képviselő-testület  biztosítja a Ktv. 27.§.(2) bekezdésében, a 40.§.(5) –(6) 
bekezdésében, a 43.§.(4) bekezdésében, továbbá a 44/A §. (1) bekezdésének b.) pontjában és 
(2) bekezdésében foglaltakat. 
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5.§. 
  

Záró rendelkezések 
 

 (1) Ez a rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. 
 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Újhartyán, 2009. február 13. 
 
 
Schulcz József       Göndörné Frajka Gabriella 
 polgármester              jegyző 

 
 
 
 

Záradék: 
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
Újhartyán, 2009. február 13. 
 
 
 
        Göndörné Frajka Gabriella  
              jegyző   


