
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2010. (I.28.) Önk. sz. rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 

1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2010. évi 

költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben meghatározottaknak megfelelően Szentendre 

Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja, figyelembe véve az 

államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait. 

 

 

I. rész  

Szentendre Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése 

 

1. § 

 

A Képviselő-testület 

(a) a bevételek összegét 11 089 587 EFt-ban, 

 azaz Tízenegymilliárd-nyolcvankilencmillió-ötszáznyolcvanhétezer forintban 

(b) a kiadások összegét 11 094 158 EFt-ban, 

 azaz Tízenegymilliárd-kilencvennégmillió-egyszázötvennyolcezer forintban 

állapítja meg.  

 

A finanszírozási  

(a) bevételek összege 268 998 EFt 

 azaz Kettőszázhatvannyolcmillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint 

(b) kiadások összege 264 427 EFt 

 azaz Kettőszázhatvannégymillió-négyszázhuszonhétezer forint. 

 

A költségvetés főösszege 

(a) a bevételek összegét 11 358 585 EFt-ban, 

 azaz Tízenegymilliárd-háromszázötvennyolcmillió-ötszáznyolcvanötezerezer forint 

(b) a kiadások összegét 11 358 585 EFt-ban, 

 azaz Tízenegymilliárd-háromszázötvennyolcmillió-ötszáznyolcvanötezerezer forint  

 

A működési és felhalmozási hiányt a folyószámla-hitel igénybevételével kell kezelni.    

 

2. § 

 

(1) A költségvetés mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 1. számú mellékletben foglaltak 

szerint hagyja jóvá. 

(2) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegek címek, alcímek, előirányzat 

csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület a tartalék (5/D sz. melléklet) felhasználását képviselő-testületi döntéshez köti.  
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4. § 

 

Szentendre Város Önkormányzat 2010. évi kiadási és bevételi főösszegéből a helyi kisebbségi 

önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatait az 5/C. számú melléklet tartalmazza. Az 

előirányzat beépül az Önkormányzat költségvetésébe. 

 

 

5. § 

 

(1) A Képviselő-testület 

(a) a Polgármesteri Hivatalban ellátott önkormányzati feladatokat, kiemelt 

előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint, 

(b) a felújítási előirányzatokat célonként a 3.számú melléklet szerint, 

(c) a beruházási előirányzatokat célonként a 4. számú melléklet szerint, 

(d) Az ellátottak pénzbeli juttatását az 5/A számú melléklet szerint, 

(e) a Polgármesteri Hivatal címen belüli támogatásokat, pénzeszköz átadásokat 

jogcímenként a 5/B. számú melléklet szerint, 

(f) a több éves kihatással járó kötelezettségeket a 6.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(2) A hosszú lejáratú kötelezettségeket a 7. számú melléklet tartalmazza. 

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010. 2011. 2012. évi alakulását a 8. 

számú melléklet mutatja be mérlegszerűen. Az előirányzat-felhasználási tervet a 9. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Európai Uniós pályázattal megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 

10.sz.melléklet, a                           közvetett támogatásokat a 11/A,11/B és a 11/C számú 

melléklet, az Operatív vagyongazdálkodási tervet a 12.sz. melléklet foglalja össze. 

Szentendre Város Önkormányzat 2010. évben önként vállalat feladatairól a 13.sz. melléklet 

ad tájékoztatást.  

 

 

6. § 

 

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben 103 028 EFt működési és 2 767 267 EFt 

fejlesztési tartalékot képez,  az 5/D számú melléklet szerint. 

 

7. § 

 

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 112,75 főben határozza meg . 

(2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 

költségvetési szervek létszámát a 2. számú melléklet szerint határozza meg. 

(3) A Polgármesteri Hivatalban, közszolgálati jogviszonyban álló középfokú iskolai 

végzettséggel rendelkező köztisztviselők az alapilletményük 10%-ának, a felsőfokú 

iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők az alapilletményük 30%-ának megfelelő 

mértékű illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

II. rész 

Szentendre Város Önkormányzat költségvetése végrehajtásának 

szabályai 

 

8. § 
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(1) Szentendre Város Önkormányzat költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri 

Hivatalnak költségvetési alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott 

összegekkel kell elkészíteniük. 

Az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 90.§ (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől a 

Képviselő-testület 2010-2011. években eltekint.  

A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat intézményeit és a Polgármesteri 

Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásoknak a befolyt bevételek 

arányában történő teljesítésére. 

(2) A költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott előirányzat csoportoktól, 

kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el. 

(3) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja 

maga után a költségvetési támogatás növekedését. 

(4) A költségvetési intézmények támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel 

összefüggő kiadásokra használható fel. 

 

 

9. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, 

valamint a költségvetési intézmények és Polgármesteri Hivatal költségvetését – 

rendeletének módosításával – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat 

módosítás nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat-

módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.  

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az 

Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-

testületet tájékoztatja.  

(3) Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az 

Önkormányzatnál, úgy annak kihirdetését követő testületi ülésre a Polgármester a 

Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) Év közben folyamatosan a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 

módosítását: 

(a) központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére; 

(b) az önállóan működő és  gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott 

előirányzat módosításainak tervbevételére; 

(c) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott Polgármesteri átcsoportosítások 

tervbevételére. 

(5) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé 

terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változtak meg, hogy azok az 

Önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.  

 

10. § 

 

Előirányzat-módosítás a (2) bekezdés kivételével a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. 

 

(1) A Képviselő-testület a 2010. évi jóváhagyott költségvetési előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év 

közbeni megváltoztatására. 

(a) a költségvetési szerveket érintően: 

pénzmaradvány jóváhagyása, ezen belül a személyi juttatások, munkaadót 

terhelőjárulékok 

az önkormányzati költségvetési támogatás változtatása 

az intézményi alaptevékenység bevételi előirányzat változtatása 
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a költségvetési előirányzatok zárolása 

(b) a Polgármesteri Hivatalt, mint az Önkormányzat gazdálkodását lebonyolító költségvetési 

szervet illetően: 

a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének megváltoztatása 

a szabad maradványokat nem érintően a működési, felhalmozási célú kiadások és 

pénzeszköz átadások közötti előirányzat átcsoportosítása 

a pénzmaradvány, ezen belül a személyi juttatások, munkaadót terhelőjárulékok 

jóváhagyása, kötelezettséggel nem terhelt szabad maradvány felosztása 

az Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek módosítása 

a költségvetésben jóváhagyott bevételi, kiadási főösszeg megváltoztatása 

 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesternek a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi 

esetekben biztosít előirányzat módosítási jogot: 

(a) az intézményen belüli működési feladat-átrendezésből következő előirányzat-módosítás, 

ha a feladatok, illetve azok teljesítése, a feltételek, a folyamatok a tervezéskor 

számításba vettől eltérően alakulnak 

(b) az intézményi költségvetési támogatás ágazati szintű előirányzatának betartása mellett 

átcsoportosítás a önállóan működő intézmények között, ha azok feladataiban jelentős 

változás következett be 

(c) a költségvetési intézmények működési kiadásain belüli kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosítás 

(d) a Polgármesteri Hivatal működési kiadások előirányzatán belül az igazgatási 

tevékenység és egyéb önkormányzati feladatok közötti, kiemelt előirányzatokon belüli 

átcsoportosítás azzal a feltétellel, hogy önkormányzati feladat terhére igazgatási 

tevékenység nem vállalható. 

 

 

11. § 

 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat módosítási 

hatáskörében a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait 

módosíthatja az alábbiak szerint: 

(a) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból a tényleges igénybevételnek 

megfelelően; 

(b) a Képviselő-testület által jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételből a 

ténylegesen befolyt és a tárgyévi felhasználást szolgáló bevételek mértékéig. A 

végrehajtott előirányzat-növelés tartós kötelezettségvállalással és költségvetési 

támogatás igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. 

 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi 

előirányzatain felüli többletbevételeikből elsősorban a működést szolgáló dologi, 

felújítási és tárgyi eszköz beszerzési előirányzataikat emelhetik. A személyi juttatás 

előirányzatát legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges 

dologi kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg 

erejéig, szerződéses bevétel esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik. A 

végrehajtott előirányzat-növelés tartós kötelezettségvállalással nem járhat. 

 

(3) Személyi juttatásokra kizárólag: 

(a) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékei 

(b) működési célú átvett pénzeszköz 

(c) a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel a költségvetési szerv helyiségei, eszközei 

tartós és eseti bérbeadásának díja 
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címeken elért bevételi többletek fordíthatók a közvetlen közreműködők, valamint a 

feladatelvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából 

abban az esetben, ha a bevételi előirányzat teljesült. 

(4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatok közötti 

átcsoportosítást - a vásárolt élelmezésre megtervezett előirányzat kivételével - hajthat 

végre.  

 

(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások alrovatai, tételei között a feladatváltozással, 

illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban, saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat 

végre. Az előirányzat-átcsoportosítás nem járhat tartós (következőévre áthúzódó) 

kötelezettség-vállalással. 

 

(6) A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a 

költségvetési szerv hatáskörében felhasználható többletmunka, célfeladat díjazására, 

kiemelkedő teljesítmény jutalmazására. A felhasználni tervezett bérmegtakarítást a 

költségvetés teljesítésének félévi és három negyedéves beszámolójában ki kell mutatni. 

A bérmegtakarítás felhasználása tartós kötelezettségvállalással nem járhat. 

 

(7) Az OEP által finanszírozott SZEI a központilag folyósított támogatások módosításairól 

köteles a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni. 

 

(8) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatainak saját előirányzat-módosítási 

hatáskörében történő változtatására a GESZ vezetője jogosult. 

 

12. § 

 

A normatív állami hozzájárulás 2009. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség 

teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő. 

 

 

13. § 

 

Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra, tárgyi eszköz beszerzésekre, felújításokra 

vonatkozó szerződésekben kötelezettséget vállalni előlegfizetésre és előleget fizetni nem lehet. 

 

 

14. § 

 

(1) A Működési célú támogatások címen tervezett előirányzatok terhére csak szerződésben 

vállalt kötelezettségek teljesíthetők. 

(2) A sport célú támogatásokról egy előzetesen kidolgozott, és elfogadott  szempontrendszer 

alapján dönt a hatáskörrel rendelkező bizottság. 

(3) A költségvetési rendelet 5/B számú mellékletében jóváhagyott alapok felhasználására a 

Képviselő-testület illetékes szakbizottsága 2010. március 20-ig pályázatot ír ki. A 

benyújtott pályázatokról a pályázatot kiíró bizottság dönt. 

15. § 

 

Követelések érvényesítése, követelésekkel kapcsolatos kedvezmények 

 

(1) Az Önkormányzatot és költségvetési szerveit illető lejárt, de esedékességükig 

meg nem fizetett követelések (továbbiakban: követelés) érvényesítése iránt az 

Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetében a Jegyző, egyéb költségvetési 

szerv esetében a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni. 



 6 

 

(2) Az Önkormányzatot illető tőke vagy kamat követelés részbeni vagy teljes 

elengedésére, illetve részletfizetés engedélyezésére (továbbiakban együtt: 

kedvezmények) 100.000 Ft egyedi értékhatárig a Polgármester, 100.001 Ft–tól 

500.000 Ft egyedi értékhatárig a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, 500.001 Ft 

egyedi értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület jogosult. 

 

(3) A helyi adók, a gépjárműadó, valamint az adók módjára behajtandó 

köztartozások tekintetében a (2) bekezdés nem alkalmazandó, az azokkal 

kapcsolatos kedvezmények nyújtására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény alapján, az abban foglaltak szerint a Jegyző jogosult. 

 

(4) Az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásából származó lakbér 

és egyéb díj követelések részletekben történő megfizetésének engedélyezésére, 

valamint az ezekből eredő kamat követelésekkel kapcsolatos kedvezmények 

nyújtására értékhatártól függetlenül a Polgármester jogosult. 

 

(5) A (2) és (4) bekezdésekben említett tőke vagy kamatkövetelésekkel kapcsolatos 

kedvezmények nyújtására kizárólag a Képviselő-testület jogosult, ha az adós a 

kedvezmény iránti kérelmének benyújtását megelőző 5 évben részesült 

valamilyen kedvezményben, de annak feltételeit nem tartotta be. 

 

(6) A költségvetés jogos bevételeinek biztosítása céljából az Önkormányzathoz 

beérkezett téves utalások, túlfizetések visszautalására csak az adószámlák közti 

egyeztetések után kerülhet sor azzal, hogy 100.000 Ft és 300.000 Ft egyedi 

értékhatár között ebbe az ügyfelet és a Pénzügyi Csoportot is be kell vonni, 

300.000 Ft egyedi értékhatár felett pedig részleges vagy teljes adóellenőrzést kell 

végrehajtani. 

 

(7) A Jegyző e paragrafusban szabályozott tevékenységéről negyedévente 

beszámolót köteles készíteni a Képviselő-testület részére. 

 

16. § 

 

(1) Az Önkormányzat feladatainak jobb ellátása érdekében pályázatot nyújthat be a 

pályázatot kiíró szakminisztériumok, szakmai alapok, területfejlesztési tanács, megyei 

önkormányzat stb. felé. 

(2) A benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész fedezete a költségvetési tartalékban lévő 

előirányzat. 

 

(3) A benyújtandó pályázatokról a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU 

Bizottság, valamint a pályázat tárgya szerint illetékes bizottság előzetes véleménye 

alapján, az SZMSZ-ben meghatározott feltételek fennállása esetén a polgármester, 

egyébként a Képviselő-testület dönt.  

 

(4) Szentendre Város Önkormányzata által alapított Pro Szentendre Kft., mint a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti 

ajánlatkérő jelen önkormányzati rendelet (jogszabály) szerint fennálló kizárólagos joga 

alapján végzi a bruttó 50 millió Ft feletti költségvetésű pályázatok lebonyolítását, mely 

így közszolgáltatás ellátása megszervezésének minősül. 

 

17. § 
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(1) A költségvetési szerv - szerződés alapján - alkalmazottjának önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét legfeljebb 1000 Ft/fő/hó 

összegben átvállalhatja. 

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem 

vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem 

fogadhatnak el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le. 

 

(3) Az Önkormányzat intézményei önálló bankszámlával nem rendelkezhetnek, 

pénzeszközeiket az Önkormányzat költségvetési számlájának alszámláin kötelesek 

tartani. 

 

(4) Az Önkormányzat által rendeletben meghatározott, a költségvetés részét képező alapok 

(pl. Környezetvédelmi Alap) bevételeit és kiadásait elkülönített alszámlán kell 

nyilvántartani. Az Alapok kiadásait az Alapok bevételeiből, csak a rendelkezésre álló 

összeg erejéig lehet teljesíteni, illetve azon kötelezettséget vállalni. Kivételt képeznek 

azok az alapok, melyek az 5/B számú mellékletben szerepelnek.  

 

(5) Az önállóan működő oktatási és egészségügyi intézmények pénzügyi-gazdasági-

számviteli, adminisztrációs, adatszolgáltatási tevékenységét a GESZ látja el az 

intézmények és a GESZ által megkötött e tevékenységre irányuló megállapodásnak 

megfelelően. 

 

18. § 

 

(1) Folyószámla-hitelszerződést (likviditási hitel) a Polgármester jogosult kötni az 

Önkormányzat számlavezető pénzintézetével, hitelszerződést pedig a költségvetés 

szerinti hitelképesség mértékéig, a Képviselő-testület jóváhagyásával. 

 

(2) A Polgármesteri Hivatal az alapellátás finanszírozását minden egyéb hitelezői követelést 

megelőzően köteles teljesíteni.  

 

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és 

járulékai, kezesség-vállalások, stb.) felsőhatára a korrigált saját folyó bevétel éves 

előirányzatának 70%-a. 

 

(4) A fejlesztési hitel felvétele csak a meghatározott feladat finanszírozására történhet. 

 

 

 

 

 

III. rész 

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetése 

végrehajtásának szabályai 

 

19. § 

 

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat testülete által 

jóváhagyott költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
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(2) A helyi önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzata megállapításáért és teljességéért, 

illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. 

 

(3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati 

költségvetések kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján 

módosíthatók. 

 

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatában az általa 

jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát bizottságaira és elnökére 

átruházhatja. 

 

 

IV. rész  

Vegyes és záró rendelkezések 

 

20. § 

 

A működési kiadások az előirányzat mértékéig finanszírozhatók. A felhalmozási kiadásokra a 

felhalmozási források realizálódásának ütemében vállalható kötelezettség. 

 

21. § 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két testületi ülés között a 

sürgős, a halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon 5.000 E Ft 

egyedi értékhatárig a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási 

kötelezettséggel, az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.  

 

(2) A Polgármester Szentendre Város Önkormányzat gazdálkodásának első féléves 

helyzetéről 2010. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.  

 

 

22. § 

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben rögzített 

foglalkozás-egészségügyi feladatokat megállapodás alapján  a SZEI látja el. 

 

23. § 

 

Szentendre Város Önkormányzata a fenntartásában működő intézmények élelmezési nyersanyag 

normáit és önköltségi árait a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet 10. számú melléklet szerint 

kell alkalmazni, figyelembe véve az ÁFA törvény módosításait.   

 

24.§ 

 

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Polgármesteri 

Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmény, az eszközökről és azok állományában 

bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és 

értékben, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.  

A kétévenkénti leltározást a Hivatalban a jegyző, az önállóan működő és gazdálkodó 

intézményeknél az intézményvezető rendelheti el. 

 

25. § 
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(1) E rendelet 2010. január 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2010. december 31-ig kell 

alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

(3) A 2010. január 1-től az e rendelet kihirdetéséig felmerült önkormányzati kiadásokat 

és bevételeket a 2010. évi költségvetés teljesítéseként kell számba venni. 

 

Szentendre, 2010. január 8. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc                      dr. Molnár Ildikó 

   polgármester                   jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2010. január 28-án kihirdetésre került.  

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

 


