
 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2019.(IX.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. 

évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§ Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

„3. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:  

                                            8.630.698,2 E Ft Költségvetési bevétellel 

                                            14.591.563,2E Ft Költségvetési kiadással 

           5.960.865,0 E Ft Költségvetési egyenleggel 

                            -  ebből: 

                          416.813,3 E Ft   -   működési hiánnyal 

                 5.544.051,7 E Ft  -  felhalmozási hiánnyal 

állapítja meg.                                       

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

Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét 

az alábbiak szerint határozza meg:  

a) működési célú bevételek  7.748.270,2 eFt 

b) felhalmozási célú bevételek 6.843.293,0 eFt 

c) működési célú kiadások 7.556.290,2 eFt 

d ) felhalmozási célú kiadások 7.035.273,0 eFt 

 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten az 5 és a 6. melléklet részletezi. 

(5) A költségvetési bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 

bontásban a 9. melléklet részletezi. 

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi 

költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 2. melléklet szerint. 

(7) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 2.708.913,4 eFt fejlesztési célú 

hitel felvételét tervezi a 11. melléklet szerinti részletezésben.  

(8) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat 

költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: 
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a) működési célú bevételek                                                     7.331.456,9 e Ft, 

b) felhalmozási célú bevételek 1.299.241,3 e Ft, 

c) finanszírozási bevételek  5.960.865,0 e Ft, 

d) a személyi jellegű kiadások 3.147.951,3 e Ft, 

e) a munkaadókat terhelő járulékok                                           682.976,9 e Ft, 

f) a dologi jellegű kiadások                                                    2.822.228,0 e Ft, 

g) az ellátottak pénzbeli juttatásai                              94.632,0 e Ft, 

h) elvonások, befizetések 290.253,4 e Ft,   

i) egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre  44.510,5 e Ft, 

j) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre4.000,0 e Ft, 

k) egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 247.343,2 e Ft, 

l) a beruházások 5.053.145,3 e Ft, 

m) a felújítások 1.706.850,9 e Ft, 

n) visszatérítendő támogatások 3.500,0 e Ft, 

o) lakástámogatás 1.500,0 e Ft, 

p) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0,0 e Ft, 

r) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 198.753,8 e Ft, 

s) hitelek törlesztése 39.954,8 e Ft, 

t) megelőlegezések visszafizetése                  136.283,6 e Ft. 

 

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

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

a) általános tartalék 3.781,8 e Ft, 

b) működési célú céltartalék 82.329,5 e Ft, 

c) fejlesztési célú céltartalék 31.568,1 e Ft. ” 

 

2.§ A Rendelet 

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

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

3.  3.1 melléklete helyébe a rendelet  3. melléklete lép, 

4.  3.2  melléklet helyébe a rendelet 4.  melléklete lép, 

5. 3.2.1 melléklet helyébe a rendelet 5. melléklete lép, 
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6. 3.3  melléklet helyébe a rendelet 6.  melléklete lép, 

7. 3.4 melléklet helyébe a rendelet 7. melléklete lép, 

8. 4 melléklet helyébe a rendelet 8. melléklete lép, 

9. 4.1 melléklet helyébe a rendelet 9. melléklete lép, 

10. 4.2 melléklete helyébe a rendelet  10. melléklete lép, 

11. 4.2.1 melléklete helyébe a rendelet  11. melléklete lép, 

12. 4.2.2 melléklete helyébe a rendelet  12. melléklete lép, 

13. 4.2.3 melléklete helyébe a rendelet  13. melléklete lép, 

14. 4.3 melléklet helyébe a rendelet 14. melléklete lép, 

15.  4.4 melléklet helyébe a rendelet 15. melléklete lép, 

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

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

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

19.  8. melléklet helyébe a rendelet 19. melléklete lép. 

20.  10. melléklet helyébe a rendelet 20. melléklete lép, 

21.  11. melléklet helyébe a rendelet 21. melléklete lép, 

22.  11.1 melléklet helyébe a rendelet 22. melléklete lép, 

23.  11.2 melléklet helyébe a rendelet 23. melléklete lép, 

24.  11.3 melléklet helyébe a rendelet 24. melléklete lép. 

25. 15. melléklet helyébe a rendelet 25. melléklete lép, 

26. 16. melléklet helyébe a rendelet 26. melléklete lép, 

27. 17. melléklet helyébe a rendelet 27. melléklete lép, 

28. 18. melléklet helyébe a rendelet 28. melléklete lép, 

29. 21. melléklet helyébe a rendelet 29. melléklete lép, 

30. 23.1 melléklet helyébe a rendelet 30. melléklete lép, 

31. 23.2 melléklet helyébe a rendelet 31. melléklete lép. 

 



5 

 

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

 

dr. Matus-Borók Dóra 

            jegyző  

Szabó József 

polgármester 

 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2019. szeptember 18. napján 

megtartott ülésén alkotta, 2019. szeptember 19.napján kihirdetésre került. 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

  



6 

 

A 2019 évi költségvetési rendelet (a módosító rendelet 1-31 mellékletei által) módosított 

mellékletei 

2. melléklet:az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege 

3. melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként  

    3.1 melléklet: Önkormányzat feladatok bevételeinek terve forrásonként  

    3.2 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételeinek terve forrásonként 

    3.2.1 melléklet: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

                              bevételeinek terve  

    3.3 melléklet: EGOMIR és Önállóan Működő Intézmények bevételei forrásonként 

    3.4 melléklet: Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Önállóan  

                          Működő Intézményei bevételei forrásonként 

4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, Önálló 

                Intézményenként, mérlegszerűen  

4.1. melléklet: Előirányzatokkal rendelkező Intézmények és Gazdálkodási 

tevékenységet ellátó Gazd. szervezettel rendelkező költségvetési szervek kiadásai 

és bevételei 

     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 Központ kiadásai 

     4.3 melléklet: EGOMIR és Önállóan működő intézmények kiadásai 

     4.4. melléklet: Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Önállóan 

                                 Működő Intézményei kiadásai 

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

                            önkormányzati szinten  

6. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)  

7. melléklet: Felújítási feladatok célonként  

8. melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként 

10. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

                       fennálló kötelezettségei 
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11.  melléklet: Önkormányzat  hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata  

 

11.1  melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  

 

                         kötelezettség bemutatása 

11.2 melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 

 

11.3 melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  

                        ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 

 

15. melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásairól 

16. melléklet: az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól 

17. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól 

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

21. melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása címenként,  

                       intézményenként valamint a közcélú foglalkoztatottak létszámterve 

23.1 melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása, 

23.2 melléklet: az önkormányzati Intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása. 

 

 

 


