
1/2009. (II.6.)  önkormányzati rendelet 
 Gödöllő város 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodással 

összefüggő egyes feladatokról 
 
Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Gödöllő Város 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

A rendelet hatálya  
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által 
fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.  
 
(2) A rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a kisebbségi 
önkormányzatok 2009. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembevételével lehet 
alkalmazni.  
 

A költségvetés címrendje 
 

2. § 
 

(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények egy-egy címet alkotnak. 
 

(2) A Polgármesteri Hivatal feladatai a címrenden belül alcímeket alkotnak. 
 
(3) A Képviselő-testület címenként határozza meg előirányzatait; személyi juttatás, munkaadókat terhelő 
járulékok, dologi kiadás, ebből közüzemi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások, 
felhalmozások bontásban, valamint a létszámkereteket. 
 

A költségvetés 2009. évi kiadásainak  és  
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja 

 
3. § 

 
 (1) A Képviselő-testület Gödöllő város 2009. évi költségvetését 
 16.203.330 E Ft bevételi főösszeggel, 
 16.145.359 E Ft kiadási főösszeggel, és 
                                                                                            57.971 E Ft          többlettel 
   
állapítja meg, ebből az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2009. évi  

bevétele       6.041.615 E Ft, 
kiadása         6.041.615 E Ft. 

 
(2) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy az 57.971 E Ft összegű költségvetési többletet 
finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján hitel tőketörlesztésre kell fordítani. 
 

A költségvetés előirányzatai 
4.  § 

 
(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek forrás összetételét, és a kiadások főbb jogcím 
csoportonkénti megoszlását a rendelet 1. sz. táblázata alapján határozza meg a Képviselő-testület. 
 
(2)  A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/c. tábla tartalmazza. 
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(3) A Polgármesteri Hivatal alcímeinek és feladatainak bevételi előirányzatait az 1/a. sz. tábla, kiadási 
előirányzatait a 2/a. sz.  tábla határozza meg. 
 
(4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek főbb jogcím csoportonkénti 
bevételi előirányzatait az 1/b. tábla, kiadási előirányzatait a 2. sz. tábla, létszám kereteit a 2/b. tábla 
határozza meg. 
 
(5) a./ A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként a 3.sz. tábla határozza meg. 
     b./ A 3/a sz. táblákban az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek kerülnek bemutatásra 
forrásösszetétel és felhasználási jogcímek szerint. 
 
(6) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános 
tartalékot állapít meg 11.818 E Ft összeggel.  
  
(7) A Képviselő-testület 288.843 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot és 6.000 E Ft összegű 
céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg. 
 
(8) A Képviselő-testület a lakásalap 2009. évi összegét 100.146 E Ft-ban határozza meg, melyből 87.544 
E Ft-ot céltartalékba rendel helyezni; a Deák téri bérlakás alapot 32.293 E Ft összegben, a 
Környezetvédelmi Alapot pedig 21.031 E Ft-ban határozza meg. 
 

5. § 
 

(1) A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatait 
 - a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata  
 alapján a 11. sz. táblában részletezettek szerint  571  E Ft összeggel, 
 - a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat határozata   
 alapján a12. sz. táblában részletezettek szerint  571  E Ft összeggel, 
 - a Német Kisebbségi Önkormányzat határozata  
 alapján a 13. sz. táblában részletezettek szerint 571  E Ft összeggel, 
 - a Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata 
 alapján a 14. sz. táblában részletezettek szerint 571 E Ft összeggel, 
  - a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata 
 alapján a 15. sz. táblában részletezettek szerint 570 E Ft összeggel  
                tudomásul veszi. 
 
(2) A kisebbségi önkormányzatokat megillető állami támogatás összegét a Képviselő-testület       2.854 E 
Ft összegben tudomásul veszi. 
 

6. § 
 
(1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötöttséggel járó állami 

támogatásokból 
 - a Tűzoltóság részére 366.789 E Ft összeget az intézmény részére maradéktalanul biztosítja, 
 - a pedagógus szakvizsga és továbbképzés jogcímen 5.214 E Ft-ot az oktatási intézmények  
  részére maradéktalanul biztosítja, 
 - az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 33.304 E Ft  összegű támogatását költségvetésében  
         maradéktalanul biztosítja,  
 - a szociális továbbképzés 771 E Ft összegű támogatását az Egyesített Szociális Intézmény,  a  
        Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a  bölcsődék részére biztosítja. 

- a diáksportkörök kötött felhasználású normatív támogatását a Polgármesteri Hivatalnál  
         Sportfeladatok címen tervezett 36.000 E Ft összegű előirányzat tartalmazza. 
(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható 
központosított előirányzatokból az indokolásban szereplő jogcímeken az egyes jövedelempótló 
támogatásokra összesen 124.749 E Ft állami támogatást vont be a tervezett feladatok fedezetére, melyet 
az elemi költségvetésben működési célú támogatás értékű bevételként kell megtervezni. 
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7. § 

 
(1) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a költségvetési év 
áthúzódó hatásait a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az 
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat tartozás állományát, kezességvállalási és faktorálási kötelezettségét lejárat és 
eszközök szerint az 5. sz. tábla tartalmazza. 
 
(3) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 6. sz. 
tábla tartalmazza.   
 
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 7. sz. 
tábla tartalmazza. 
 
(5) Az önkormányzat elengedett követelései listáját (közvetett támogatások) az elengedés alapjául 
szolgáló magyarázattal a 8. sz. tábla tartalmazza. 
 
(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól 
elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 9. sz. 
táblában mutatjuk be.  
 
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi likviditási tervét havi bontásban a 10. számú tábla 
szerint hagyja jóvá.  

 
 

Gödöllő Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásának  
szabályai 

 

 8. § 
 

(1) Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeleteknek megfelelően  a következőket rendeli el: 
 a./ Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában 

az alábbiak szerint állapítja meg:  
 - intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék  mértéke 

2009. január 1-től:  
 - Tormay Károly Egészségügyi Központ 250 % 
 - Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pótlék 200 % 
                                                    szakmai pótlék 120 % 
 - Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 250 % 
 - Bölcsődék 200 % 
 - Óvodák 230 % 
 - Általános Iskolák 250 % 
 - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 250 % 
 - Frédéric Chopin Zeneiskola 250 % 
 - Számadó  Gazdasági és Szolgáltató Szervezet 250 % 
 - Török Ignác Gimnázium 300 % 
 - Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 225 % 
 - Városi Múzeum 200 % 
 
 b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában  az 

alábbiak szerint állapítja meg 2009. január 1-től: 
 - Tormay Károly Egészségügyi Központ 
  1 fő intézeti vezető asszisztens 150 % 
  1 fő gazdasági vezető 150 % 
  2 fő gondozó intézeti vezető 100 % 
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  1 fő szakmai igazgató helyettes  100 % 
  1 fő védőnői szolgálatvezető 100 % 
 - Egyesített Szociális Intézmény 
  1 fő szakmai vezető helyettes 100 % 
  1 fő gazdasági vezető 100 % 
  3 fő nappali gondozást ellátó részlegvezető 100 % 
  1 fő élelmezési vezető 100 % 
  1 fő főnővér 100 % 
 - Forrás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
  1 fő szakmai vezető helyettes 100 % 
  1 fő gazdasági vezető 100 % 
 - 1. sz. Bölcsőde 1 fő szakmai vezető helyettes 100 % 
 - Általános Iskolákban 2-2 fő vezető helyettes 130 % 
 - Montágh Imre Általános és Speciális Szakiskola 
  2 fő igazgató helyettes 130 % 
  1 fő gyakorlati oktatásvezető 130 % 
 - Zeneiskola 2 fő igazgatóhelyettes 150 % 
                  - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
                      2 fő igazgatóhelyettes 130 % 
 - Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet 
  1 fő gazdasági vezető helyettes 150 % 
 - Óvodák 1-1 fő szakmai vezető helyettes 130 % 
 - Török Ignác Gimnázium 
  2 fő igazgató helyettes 150 % 
  1 fő esti tagozat vezető 150 % 
  1 fő gazdasági vezető 150 % 
 - Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 
  1 fő szakmai vezető helyettes 175 % 
  1 fő gazdasági vezető 150 % 
 c./ Az oktatási intézményekben  

 az osztályfőnöki pótlék összegét 7.600 Ft/hó,   
 a gyógypedagógiai pótlék összegét 7.600 Ft/hó,    
 a számítástechnikai pótlék összegét 7.200 Ft/hó,     
 a munkaközösség vezetői pótlék összegét 2.400 Ft/hó, 
 a diák-önkormányzati pótlék összegét 2.400 Ft/hó       
 különleges szakértelmet igénylő pótlék összegét 14.000 Ft/hó 
 tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó  összegben állapítja meg.   

 d./ Az általános iskolai oktatás szakmai feladatellátásához havi 30 E Ft bérkeretet biztosít a  
                       gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra a szorgalmi időszakra.  
      Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft /csoport normatíva figyelembevételével, 
      de  minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg  egy fő részére. 
 e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap  
                      50 %-ban, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően  
                       határozza  meg.                             
 f./ A Közoktatási törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt  
                       munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként 2009. éviben 5.250 Ft/fő/hónap juttatást 
      biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt. 
 g./ A Közoktatási törvény 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott pedagógusok   
                       szakkönyvvásárlásához 14.000 Ft/fő/év támogatást biztosít létszámarányosan. 
                  h./ Az intézményvezetők személyi juttatásait és járulékait a költségvetési előirányzatok   
                      tervezése szempontjából a Polgármesteri Hivatalhoz rendeli. 
  
(2) Az intézmények kollektív szerződéseiben megállapítható, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények 
és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
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9. §  

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők alap illetményéhez  2009. évre a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 54. § szerint meghatározott illetményalapra figyelemmel, a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv). 43. § (4) bek. szerinti illetmény 
eltérítéshez 20 %-os keretet hagy jóvá. 
 
 (2) A Ktv.-ben megállapított juttatások közül a Ktv. 49/F § (1)-(2) bekezdése szerint 6 E Ft étkezési 
utalvány illeti meg a Polgármesteri Hivatal dolgozóit 2009. január 1-től. 
 
(3) A Képviselő-testület a Ktv. 49/J. § (2) bekezdése végrehajtására 500 E Ft összegben állapítja meg a 
Polgármesteri Hivatal előirányzatain belül a nyugdíjas köztisztviselők részére  adható szociális 
támogatások keretét. 

10. § 

A képviselők tiszteletdíját a 24/2006. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet határozza meg. 

 

11. § 

(1) A Képviselő-testület az adószámlákat a számlavezető pénzintézetnél megnyitott egyedi bankszámlákon 
rendeli kezelni. 

(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit elkülönített számlán kell nyilvántartani. 

(3) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap számlára befolyt bevételeket a csapadékvíz elvezetés 
fejlesztésére rendeli fordítani.  

(4) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére 

 - 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője, 
 - 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester, 
 - 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult. 

 

A 2009. évi  intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai 

12. § 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének                      

összeállításához 
 - a  részletes működési kiadási előirányzatok megállapítását a 2. sz.  tábla, és az 1. sz. melléklet, 
 - a létszámot és annak összetételét a 2/b. tábla alapján rendeli el. 
  
(2)    A Képviselő-testület az alábbi szakmai alapfeladatok keretében engedélyezi a szellemi tevékenység 

szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét: 

 Tormay Károly Egészségügyi Központ  szakorvosi feladatok alkalmazottai, 
      Egyesített Szociális Intézmény  gyógytornász, gyógymasszőr,  
 Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat pszichológus, 
 Erkel F. Általános Iskola  néptánc oktatás, gyógytestnevelés, 
 Damjanich J. Általános Iskola gyógyúszás, 
 Montágh I. Általános Iskola szakoktatók (óraadók), 
 Petőfi S. Általános Iskola angol tanár 
 Hajós A. Általános Iskola táncoktatás, gyógytestnevelés, 
 Bölcsődék gyermekorvos, 
 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógus, pszichológus 
 Török Ignác Gimnázium  érettségiztető elnökök, 
 Polgármesteri Hivatal szakértői tevékenységet végzők. 
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(3) Az önállóan gazdálkodó szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli  
tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a 
tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni. 
 
(4) Amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési 
szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át vagy a 45 millió forintot eléri, a Képviselő-testület a hatályos 
jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez. 
 
(5) A költségvetés végrehajtása során e rendelet alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési 
beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerzési törvény és az 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata előírásait alkalmazni. 
 

13. §  
 

(1) Az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodásról és a vagyongyarapításról 
szóló 45/2005. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet 46. §. (4) bekezdése értelmében az intézmény vezetője 
a tartós bérbeadásnál 2009. I. 1-jétől 5 %-os díjemelést érvényesíthet. 
 
(2) Az intézmények a használatukban lévő ingatlanok bérbeadása során a rezsiköltségeket és a rendes 
munkaidőn túli takarítási, ügyeleti költségeket kötelesek megtéríttetni.  
 
(3) A Képviselő-testület érdekeltté kívánja tenni az intézményeket az ingatlanok hasznosításában, ezért úgy 
rendelkezik, hogy a terven felül teljesülő bérleti díjbevételt szabadon felhasználhatják utólagos beszámolási 
kötelezettséggel.  

(4) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények átvett pénzösszegeikből 
befolyó bevételi többletet szabadon felhasználhatják, de az önkormányzati költségvetési intézményeknél a 
tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését 
 
(5) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy 2009. évben a dologi kiadások 10 %-át valamennyi 
intézmény és közhasznú Kft. esetében zárolja. A zárolást úgy rendeli végrehajtani, hogy azt a finanszírozás 
összegéből visszatartja. A zárolás felszabadításáról később dönt. 
 
(6)  A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is 
tartalmazzák,  az alábbiak szerint határozza meg: 

 Diák, nyugdíjas napi belépő 400.- Ft, 
 Felnőtt napi belépő 800.- Ft, 
 Diák, nyugdíjas bérlet (12 alkalom) 3.000.- Ft, 
 Felnőtt bérlet (12 alkalom) 7.000.- Ft. 
 
(7)  A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját,  melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 Beiratkozási díj:       1.000.- Ft/év 
 Kedvezményes beiratkozási díj: 500.- Ft/év 
 Emeltszintű olvasójegy 3.400.- Ft/év 
 Irodalomkutatás 15 tételig 187.- Ft 
 Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként 25.- Ft 
 Fénymásolás A/4 oldal 20.- Ft 
 Fénymásolás A/3 oldal 26.- Ft 
 Internet használat díja 100.- Ft/óra 
 Internet használat bérlettel 900 Ft/10 alkalom 
 Szkennelés  62 Ft/lap 
 
(8) A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások  árát, mely az áfát is tartalmazzák az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 Felnőtt jegy  600.- Ft 
 Nyugdíjas és diákjegy 300.- Ft 
 Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 1.000.- Ft/család 



 7

 Csoportos diák belépő (15 fő felett) 250 Ft/fő 
 Csoportos belépőjegy (15 fő felett)                     450 Ft/fő 
 Díszes belépőjegy borítékkal 700.- Ft 
 Fotójegy  250.- Ft 
 Videojegy  1.050.- Ft 
 Szecessziós túra 650.- Ft/fő 
 
(9) A Képviselő-testület az EPSZ szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- Iskolaérettségi vizsgálat (3 óra)      9.300 Ft/gyermek 
- Tanulási problémákat feltáró vizsgálat díja (4 óra)    12.400 Ft/gyermek 
- Magatartási-beilleszkedési  problémák vizsgálata (4 óra)  12.400 Ft/gyermek 
- Magatartási-beilleszkedési probléma esetén a gyermek  

        közösségben megfigyelésének díja (1 óra)      3.100 Ft/gyermek 
- Kiegészítő vizsgálatok díja (alkalmanként – 45 perc)      2.320 Ft/gyermek 

 
   
(10)  A Képviselő-testület a hangszerkölcsönzési díjat a nevelési-oktatási intézményekben, az alapfokú 
oktatási intézményekben igénybe vehető szolgáltatások ingyenességének, térítési- és tandíj 
megállapításának szabályairól szóló 26/2008. (IX.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján 3.000 Ft/fő/félév 
díjjal kell számolni. 

14. § 

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat 
átvezetni.  A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 
 
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés 
mértékének illetve ütemének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt 
tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 
 
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervek saját és a hozzájuk tartozó részben önálló intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és 
betartatni. 
 
(4) A Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével az intézményi pénzmaradvány elszámolás során 

az önkormányzatot illeti meg: 
 - a végleges feladat elmaradás miatti összeg, 
 - a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,  
 - a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa, 
 - a jubileumi jutalom, a 13. havi bér, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret és a végkielégítés  
   maradványa, 
 - a juttatások maradványa. 
(5) A pénzmaradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges 
teljesítés alapján.  
 

Az előirányzat  gazdálkodással összefüggő feladatok 

15. § 

(1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (2) bekezdés 
szerint az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza: 
   - a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek és kötött előirányzatok közötti,  
        4.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, az (6) bekezdés alatti  
                       határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki a 2/a tábla 54-56 sorszám alatti, az 
önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó alcímek előirányzataira.  
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(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy  a 3. sz. tábla IV. Projekt keret alatt felsorolt 
feladatokra a projekt megvalósulásának függvényében kötelezettséget vállaljon.  
 
(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-
változtatásról első ízben 2009. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd 
ezt követően a 15. § (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan. 
 
(5) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített 
állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az 
(6) bekezdés szerint tájékoztatja. 
 
(6) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet  módosítási  javaslatát: 

 a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő város önkormányzatát érintő előirányzati   
              zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul, 
 b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési  
              fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot,  
      vagy a  Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz, vagy a helyi kisebbségi      
               önkormányzatok költségvetési határozataikat módosító határozatot hoznak,  
               a  változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából 
 - 2009. június, szeptember, november hónapban,   
 - valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti   

szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi 
ülésre 2009. december 31-i hatállyal történő módosítással. 

 
(7) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 6.000 E Ft céltartalék felhasználásáról. A polgármester a 
Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási 
javaslatát a 15. § (6) b.) pont szerinti határidőkben.  

 
Támogatások felhasználásának szabályai 

 
16. § 

 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a  Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a 32-
47., és az  51-53.  sorszámok alatt megjelölt szervezetekkel az ott szereplő kiadási előirányzat mértékéig 
támogatási szerződést kössön. 
 
(2) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 57. sorszámú támogatás 
előirányzata feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.  
 
(3) A 7., 50. sorszámon megjelölt támogatások  Képviselő-testületi döntés alapján használhatók fel.  
 
(4) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program 
megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. Az Áht. 13/A. § (2) bekezdésének értelmében a 
rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti 
felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2010. január 
31-ét.  
Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése 
alapján  kapott  támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja 
magát a következő támogatási lehetőségből.  
 
(5) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri 
Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.  
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17. § 

 
(1) A luxusadóról szóló a 40/2008. (XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 2009. január 1-jével 
visszamenőleg hatályát veszti. 

 

Záró rendelkezések 

18. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni. 

 
 
 
 
Gödöllő, 2009. február 5. 
 
 
 
 
 
       Dr. Gémesi György  sk.                                                   Dr. Nánási Éva sk.  
  polgármester                címzetes főjegyző 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


