
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2012.(XI. 27.)  önkormányzati rendelete  

a 2012.évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.28.) ör. módosításáról 

 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011.évi CXCV.törvény 23.§ (1) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

továbbá Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a) és f) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: ÖR.) 2.§ (1)-(6) bekezdéseinek helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének 

 a) bevételi főösszegét    2.129.013  ezer Ft-ban 

 b) kiadási főösszegét    2.129.013  ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) bekezdésében meghatározott bevételi 

főösszeget az alábbi bontásban határozza meg: 

  a) Működési bevételek    1.675.775 ezer Ft 

  

 Pénzforgalmi bevételek összesen:  1.762.804 ezer Ft 

b) Felhalmozási bevételek        87.029 ezer Ft 

 c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 

 (pénzforgalom nélküli bevétel)      366.209 ezer Ft 

 Finanszírozási bevételek összesen:     366.209 ezer Ft 

  
 MINDÖSSZESEN (a+b+c):   2.129.013 ezer Ft 
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(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) bekezdésében meghatározott kiadási 

főösszeget az alábbi bontásban állapítja meg: 

  a) Működési kiadások    1.759.358 ezer Ft 

  

 Pénzforgalmi kiadások összesen:  2.129.013 ezer Ft 

b) Felhalmozási kiadások        369.655 ezer Ft 

(4) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) bekezdésében meghatározott 

működési bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) bekezdésében meghatározott 

működési kiadások különbözeteként 83.583 ezer Ft működési hiányt állapít 

meg; egyben úgy dönt, hogy a keletkezett hiányt belső finanszírozással az 

előző évi működési  célú pénzmaradványból finanszírozza. 

(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) bekezdésében meghatározott 

felhalmozási bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) bekezdésében meghatározott 

felhalmozási kiadások különbözeteként 282.626 ezer Ft felhalmozási hiányt 

állapít meg; egyben úgy dönt, hogy a keletkezett hiányt belső 

finanszírozással részben 252.500 ezer Ft előző évi felhalmozási  célú 

pénzmaradványból, részben 30.126 ezer Ft előző évi működési  célú 

pénzmaradványból finanszírozza. 

(6) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát e rendelet 1. mellékletében 

foglaltaknak megfelelően 230.185 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint: 

 a) Általános tartalék:    74.437 ezer Ft 

 b) felhalmozási céltartalék:  155.748 ezer Ft, 

melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást: 

ba) Szeleskerti főgyűjtő csatorna II.ütem pályázati önereje 

bb) Tildy u.17.alatti iskolaszárny felújítás pályázati finanszírozása 

bc) Gyűjtőutak pályázati önereje 

bd) Víztorony felújítása 

be) Szennyvízrendszer-rekonstrukció 
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2.§ 

A 18/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított ÖR.  

1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 

2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 

3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 

4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 

5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 

6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 

10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 

12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 

14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 

15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 

16. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete 

lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2012. november 27. napján lép hatályba. 

 

 

            Macsári József  sk.       Dr. Pénzely Erika sk. 
                polgármester         jegyző 
 

 

A rendeletet 2012. november 27-én kihirdettem: 

 

 

       Dr. Pénzely Erika sk. 
             jegyző 
 

     
 


