
 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2014. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2013. 

évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

  

  

  

  



Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. § (1) A Képviselő-testület kiadások és a bevételek főösszegét a következők szerint  

állapítja meg: 

a) kiadási előirányzat főösszege 11.264.891 e Ft,  

b) bevételi előirányzat főösszege 9.304.534 e Ft, 

c) a költségvetési felhalmozási célú hiány összege 1.960.357 e Ft, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozása pénzmaradványból: 

da) felhalmozási célú 414.876 e Ft, 

db) működési célú 360.272 e Ft, 

e) a költségvetési hiány külső finanszírozása 

 felhalmozási célú hitel felvételével 1.185.209 e Ft. 

 

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével a bevételi és a kiadási 

előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg: 

a) működési célú bevételek 5.875.851 e Ft,  

b) felhalmozási célú bevételek 5.389.040 e Ft, 

c) működési célú kiadások 4.815.406 e Ft, 

d) felhalmozási célú kiadások 6.449.485 e Ft. 

(3) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével  

a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza 

meg: 

aa) működési célú bevételek 5.246.665 e Ft 

ab) felhalmozási célú bevételek 5.385.545 e Ft 

ac) a személyi jellegű kiadások: 4.530 e Ft, 

ad) a munkaadókat terhelő járulékok: 3.092 e Ft, 

ae) a dologi jellegű kiadások: 1.128.448 e Ft, 

af) az ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft, 

ag) a speciális célú támogatások:  454.897 e Ft, 

ah) átmeneti kölcsönök nyújtása 500 e Ft, 



ai) a beruházások:  3.885.689 e Ft, 

aj) a felújítások:  276.500 e Ft, 

ak) hitelek törlesztése 1.988.530 e Ft, 

al) az egyéb felhalmozási célú kiadások: 80.324 e Ft, 

  b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési 

kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak 

szerint határozza meg: 

ba) működési célú bevételek: 629.186 eFt, 

bb) felhalmozási célú bevételek  3.495 eFt, 

bc) a személyi jellegű kiadások: 1.557.548 e Ft, 

bd) a munkaadókat terhelő járulékok:  393.897 e Ft, 

be) a dologi jellegű kiadások:  1.121.709 e Ft, 

bf) az ellátottak pénzbeli juttatásai:  e Ft, 

bg) a speciális célú támogatások: 197.881 e Ft, 

bh) a beruházások:  59.369 e Ft, 

bi) a felújítások: 6.453  e Ft, 

bj) az egyéb felhalmozási célú kiadások:  

 (4) A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével a költségvetési 

létszámkeretet 2013. október 31-éig 563 főben, a közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét 50 

főben, a 21. mellékletben részletezve határozza meg. 

(5)
 
A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembe 

vételével a 17. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg: 

a) általános tartalék             0 e Ft, 

b) működési célú céltartalék: 32.331 e Ft, 

c) fejlesztési célú céltartalék: 

 73.193 e Ft.” 

2. § A Rendelet 

1. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet  1. melléklete lép, 

2. 2. melléklete helyébe a jelen rendelet  2. melléklete lép, 

3. 2.1 melléklete helyébe a jelen rendelet  3. melléklete lép, 

4. 3  melléklet helyébe a jelen rendelet 4.  melléklete lép, 

5. 3.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép, 

6. 3.2   melléklet helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép, 

7. 3.3 melléklet helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép, 

8. 3.4 melléklet helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép, 

9. 4 melléklet helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép, 

10. 4.1 melléklete helyébe a jelen rendelet  10. melléklete lép, 

11. 4.2. melléklete helyébe a jelen rendelet  11. melléklete lép, 

12. 4.2.1 melléklete helyébe a jelen rendelet  12. melléklete lép, 



13. 4.2.2 melléklete helyébe a jelen rendelet  13. melléklete lép, 

14. 4.3.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép, 

15. 4.3.2. melléklete helyébe a jelen rendelet  15. melléklete lép, 

16. 5. melléklete helyébe a jelen rendelet  16. melléklete lép, 

17. 6. melléklete helyébe a jelen rendelet  17. melléklete lép, 

18. 7. melléklet helyébe a jelen rendelet 18 melléklete lép, 

19. 8. melléklete helyébe a jelen rendelet  19. melléklete lép, 

20. 8.1. melléklete helyébe a jelen rendelet  20. melléklete lép, 

21. 9. melléklete helyébe a jelen rendelet  21. melléklete lép, 

22. 11 melléklete helyébe a jelen rendelet  22. melléklete lép, 

23. 11.3 melléklete helyébe a jelen rendelet  23. melléklete lép, 

24. 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 24. melléklete lép, 

25. 16. melléklete helyébe a jelen rendelet 25. melléklete lép, 

26. 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 26. melléklete lép 

27. 18. melléklete helyébe a jelen rendelet 27. melléklete lép 

28. 21. melléklete helyébe a jelen rendelet  28. melléklete lép. 

 

3. § Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
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ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2014. 

február 26. napján tartott ülésén alkotta, 2014. február 27. napján kihirdetésre került.  

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző nevében: 

 

 

Pál Anita 
aljegyző 



A 2013. évi költségvetési rendelet (a módosító rendelet 1-27. mellékletei által) módosított 

mellékletei 

2. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összevont mérlege 

3. melléklet az önkormányzati bevételek forrásonként 

   3/1. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, 

   3/2. melléklet az EGOMIR és Önállóan működő intézmények bevételei forrásonként, 

   3/3. melléklet a Városi Könyvtár és Közösségi Ház bevételei forrásonként, 

4. melléklet az Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, önálló 

intézményenként mérlegszerűen 

4.1 melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt 

előirányzatonként, címenként mérlegszerűen, 

 4.2 melléklet: Önkormányzati kiadások összesen  

4.2.1 melléklet: Önkormányzati feladatok kiadásai 

4.2.2 melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai 

4.2.3 melléklet: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 

                                kiadásai 

4.3.1 melléklet: EGOMIR és önállóan működő intézmények kiadásai 

4.3.2 melléklet: Városi Könyvtár és Közösségi Ház kiadása 

5. melléklet Működési célú (folyó) bevételek, működési célú kiadások mérlege  

                            önkormányzati szinten,  

6. melléklet Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten,  

7. melléklet Felújítási előirányzatok célonként, 

8. melléklet Felhalmozási kiadások feladatonként,  

8.1 melléklet Európai Uniós támogatással megvalósult projektek, 

9. melléklet Önkormányzat költségvetése feladatonként,  

11. melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 

11.3. melléklet Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot 

                                keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség  

                                megállapításához, 

15. melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásai, 

16. melléklet az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásai,  

17. melléklet az önkormányzat általános és céltartalékai, 

18. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és  

     kiadásai, 

21. melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása,  

     címenként, intézményenként,  valamint közcélú foglalkoztatottak létszámterve, 


