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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 7/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

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

állapítja meg: 

a) kiadási előirányzat főösszege 10.958.712 e Ft, 

b) bevételi előirányzat főösszege 6.453.914 e Ft, 

c) a költségvetési felhalmozási célú hiány összege 4.504.798 e Ft, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozása pénzmaradványból: 

 da) felhalmozási célú 757.029 e Ft, 

 db) működési célú 0 Ft, 

e) a költségvetési hiány külső finanszírozása 

felhalmozási célú hitel felvételével 3.747.769 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) felhalmozási célú bevételek 4.763.529 e Ft, 

b) felhalmozási célú kiadások 5.447.267 e Ft, 

c) működési célú bevételek 6.195.183 e Ft, 

d) működési célú kiadások 5.511.445 e Ft. 

(3) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat 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 5.646.555 e Ft 

ab) felhalmozási célú bevételek 4.757.242 e Ft 

ac) a személyi jellegű kiadások: 1.523 e Ft, 

ad) a munkaadókat terhelő járulékok: 2.632 e Ft, 

ae) a dologi jellegű kiadások: 1.013.936 e Ft, 

af) az ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft, 

ag) a speciális célú támogatások:  446.345 e Ft, 

ah) a beruházások:  4.931.683 e Ft, 

ai) a felújítások:  124.198 e Ft, 

aj) az egyéb felhalmozási célú kiadások: 164.853 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: 548.628 eFt 

bb) felhalmozási célú bevételek 6.287 eFt  

bc) a személyi jellegű kiadások: 2.311.516 e Ft, 

bd) a munkaadókat terhelő járulékok:  614.690 e Ft, 

be) a dologi jellegű kiadások:  989.990 e Ft, 

bf) az ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft, 

bg) a speciális célú támogatások: 184.419 e Ft, 

bh) a beruházások: 31.150 e Ft, 

bi) a felújítások: 1.228  e Ft, 

bj) az egyéb felhalmozási célú kiadások:  

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

Hivatal és az intézmények létszámkereteit 826 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 53 

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) az általános tartalék: 2.744 e Ft, 

b) a működési célú céltartalék:  26.358 e Ft, 

c) a fejlesztési célú céltartalék: 111.447 e Ft” 

 

2.§ A Rendelet  

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

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

c) 3. melléklete helyébe a jelen rendelet  3. melléklete lép, 

d) 4. melléklete helyébe a jelen rendelet  4. melléklete lép, 

e) 4.1 melléklete helyébe a jelen rendelet  4.1. melléklete lép, 

f) 4.2 melléklete helyébe a jelen rendelet  4.2. melléklete lép, 

g) 5. melléklete helyébe a jelen rendelet  5. melléklete lép, 

h) 6. melléklete helyébe a jelen rendelet  6. melléklete lép, 

i) 7. melléklete helyébe a jelen rendelet  7. melléklete lép, 

j) 8. melléklete helyébe a jelen rendelet  8. melléklete lép, 

k) 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép, 

l) 15. melléklete helyébe a jelen rendelet  10. melléklete lép, 

m) 16. melléklete helyébe a jelen rendelet  11. melléklete lép, 

n) 17. melléklete helyébe a jelen rendelet  12. melléklete lép, 

o) 18. melléklete helyébe a jelen rendelet  13. melléklete lép, 

p) 21. melléklet helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép. 

     



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

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2013. 

március 27. napján tartott ülésén alkotta, 2013. március 28. napján kihirdetésre került. 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

 

 

 

  


