
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 
a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 22.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 

A 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: ÖR.) 3. § (1)-(6) bekezdéseinek helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
„(1) A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének  

a./ bevételi főösszegét 3.183.785 ezer Ft-ban 
b./ kiadási főösszegét 3.183.785 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg, melyből a helyi önkormányzat költségvetésének 

aa./ bevételi főösszege 3.183.547 ezer Ft 
ba./ kiadási főösszege 3.183.547 ezer Ft 

 
a cigány kisebbségi önkormányzat költségvetésének  
 

ab./ bevételi főösszege 238 ezer Ft, 
bb./ kiadási főösszege 238 ezer Ft. 

 
(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) a./ pontban meghatározott bevételi főösszeget 
az alábbi bontásban határozza meg:  
 

a./ Működési bevételek 1.887.663 ezer Ft 
b./ Felhalmozási bevételek    920.054 ezer Ft 
Pénzforgalmi bevételek összesen: 2.807.717ezer Ft 
c./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 
(pénzforgalom nélküli bevétel) 

   376.068 ezer Ft 

Finanszírozási bevételek összesen.    376.068 ezer Ft 
Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási) 
mindösszesen: 

3.183.785 ezer Ft 
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(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) b./ pontban meghatározott kiadási főösszeget 
az alábbi bontásban állapítja meg: 
 

a./ Működési kiadások. 2.101.290 ezer Ft 
b./ Felhalmozási kiadások 1.082.495 ezer Ft 
Pénzforgalmi kiadások összesen: 3.183.785 ezer Ft 

 
(4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési bevételek és a működési 
kiadások különbözeteként keletkezett 213.627 ezer Ft működési hiányt az előző 
évi működési célú pénzmaradványból finanszírozza. 
 
(5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a 
felhalmozási kiadások különbözeteként keletkezett 162.441 ezer Ft felhalmozási 
hiányt 143.567 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból és 18.874 
ezer Ft az előző évi működési célú pénzmaradványból finanszírozza. 
 
(6) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az 1. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően 167.235 ezer Ft-ban határozza meg: 
 

a./ Működési céltartalék ... 97.448 ezer Ft 
b./ Felhalmozási céltartalék  .  69.787 ezer Ft 

 
2. § 

 
Az ÖR 1., 2., 3., 4. és 9. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4. és 9. 
mellékletei lépnek. 

3. § 
 

Az ÖR. „Tájékoztató adatok III.”, „Tájékoztató adatok IV.” és „Tájékoztató 
adatok V.” mellékletei helyébe e rendelet „Tájékoztató adatok III.”, 
„Tájékoztató adatok IV.” és „Tájékoztató adatok V.” mellékletei lépnek. 
 

4. § 
 

Ez a rendelet 2012. április 2-án lép hatályba.  
 
 
 
 Macsári József          Valastyánné Győri Piroska 
            polgármester              aljegyző 
 
 


