
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (......) önkormányzati
rendelete az Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 12/2009.

(III. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

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

1. §  (1) Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 12/2009. (III. 02.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. 
évi költségvetésének módosított előirányzatát 
a) 1.132.591 eFt költségvetési kiadással
b) 1.081.655 eFt költségvetési bevétellel és
c)   50.936 eFt költségvetési hiánnyal 
fogadja el.”

       (2) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 1.162.773 eFt-ban, ebből
a)költségvetési kiadást 1.132.591 Ft-ban, melyből

aa) működési költségvetési kiadást 1.102.379 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadást 30.212 eFt-ban

b) működési hitel törlesztést 17.521 eFt-ban
c) fejlesztési hitel törlesztést 12.661 eFt-ban
hagyja jóvá.”

   (3) A R. 3.§-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a)A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét 1.162.773 eFt-ban, ebből
a)költségvetési bevételét 1.081.655 eFt-ban, melyből

aa) működési költségvetési bevételét 1.059.470 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 22.185 eFt-ban

b) működési hitel bevételét 64.087 eFt-ban
c) fejlesztési hitel felvételt 17.031 eFt-ban
hagyja jóvá.

(2b) Fiananszírozási célú műveletek egyenlegét 50.936 eFt-ban hagyja jóvá.”

(4) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önálló intézmény finanszírozását 776.145 eFt-ban állapítja meg.”



2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 3A. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon a hatályát veszti.
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polgármester     jegyző
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