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                     ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
                              K Ö Z G Y Ő L É S E 
 

 
                                                                                                              

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŐLÉSE 

 
38/2007. (VIII. 31.) KGY. 

rendelete 
 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 
8/2007. (III. 1.) számú rendeletének módosításáról 

 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról szóló – többször 
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében 
eljárva, figyelembe véve a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben 
meghatározottakat, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 
8/2007. (III. 1.) számú rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

2007. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege 
 

1.§ 
 
(1) Az Ör. 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
      „A Közgyőlés az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése 
 
 bevételi fıösszegét  14.520.017 E Ft-ban 
 ebbıl hitelfelvételét:       3.898.438 E Ft-ban 

 kiadási fıösszegét 14.520.017 E Ft-ban 
 

      állapítja meg.” 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fıösszeg és kiadási fıösszeg elıirányzat-csoportonkénti  

összegeit és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését az 1. számú melléklet mutatja be 
 
(3) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi bevételeinek és kiadásainak 

mérlegszerő bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
(4) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi bevételeinek szakfeladatonkénti 

összesítését a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
(5) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek összesített adatait a 4. számú melléklet mutatja be. 
 
(6) Az  önállóan  és  részben  önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények  bevételeit az  

5. számú melléklet mutatja be. 
 
(7) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi kiadásainak szakfeladatonkénti 

összesítését a 6. számú melléklet tartalmazza. 
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(8) Az   önállóan  és  részben  önállóan  gazdálkodó költségvetési  intézmények  kiadásait  a  
7. számú melléklet mutatja be. 

 
(9) A Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 8. számú 

melléklet mutatja be. 
 
(10) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 9. számú melléklet mutatja be. 
 
(11) A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be. 
 
(12) A felhalmozási kiadásokat a 11. számú melléklet mutatja be. 
 
(14) A felújítási kiadásokat a 12. számú melléklet mutatja be. 
 
(15) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. számú melléklet mutatja be. 
 
(16) Az általános és céltartalék elıirányzatát a 14. számú melléklet mutatja be. 
 
(17) A 2006. évi pénzmaradvány elszámolását a 15. számú melléklet mutatja be. 
 
(17) Az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet mutatja be. 
 
 

A költségvetési tartalék elıirányzata 
 

2.§ 
 
(1) Az Ör. 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
      „A 2.§ (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék elıirányzata     

1.783.098 E Ft, ebbıl: 
 általános tartalék:      13.666 E Ft 
 céltartalék: 1.769.432 E Ft 
 
(2) Az Ör. 3.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
      „Az (1) bekezdésben tervezett céltartalék összegébıl 
 az önállóan és részben önállóan 
 gazdálkodó költségvetési intézményeket 300.912 E Ft 
 a Polgármesteri Hivatalt 1.468.520 E Ft 
  
     illeti meg.” 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

3. § 
 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 dr. Szabolcs Mária T. Mészáros András 
 jegyzı polgármester 
 

A Közgyőlés elfogadta a 2007. augusztus 30-ai ülésén. 


