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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 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

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

a) 8.886.995 E Ft  Költségvetési bevétellel,  

b) 11.283.803 E Ft  Költségvetési kiadással, 

c) 2.396.808 E Ft Költségvetési egyenleggel 

                                 ebből 

2.043.400 EFt felhalmozási célú, 

353.408 EFT működési célú hiánnyal állapítja meg. 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozása pénzmaradványból: 

da) felhalmozási célú 1.824.109 e Ft, 

e) a költségvetési hiány külső finanszírozása 

felhalmozási célú hitel felvételével 572.699 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   5.182.617 e Ft,  

b) felhalmozási célú bevételek                                                                6.101.186 e Ft, 

c) működési célú kiadások   6.043.731 e Ft, 

d) felhalmozási célú kiadások   5.240.072 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 5.225.239 e Ft, 

     ab) felhalmozási célú bevételek 3.196.672 e Ft, 

     ac) finanszírozási bevételek                                                                         2.321.724 e Ft,    

          ad) a személyi jellegű kiadások: 115.594 e Ft, 

          ae) a munkaadókat terhelő járulékok: 36.668 e Ft, 

af) a dologi jellegű kiadások: 1.660.780 e Ft, 

ag) az ellátottak pénzbeli juttatásai segélyek                                                 144.718 e Ft, 

ah) támogatások,elvonások, befizetések                                                        408.849 e Ft, 

ai) átmeneti kölcsönök nyújtása                                                                         2.500 eFt, 

aj) a beruházások: 4.369.582 e Ft, 

ak) a felújítások:  299.028 e Ft, 

al) hitelek törlesztése                                                                                         9.900 eFt, 

am) az egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    163.811 e Ft, 

an) megelőlegezések visszafizetése                                                                 20.342 eFt. 

    

 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:                                                                           465.084 eFt, 

      bb) működési költségvetési maradvány                                                             75.084 eFt, 

bc) a személyi jellegű kiadások:     1.853.539 e Ft, 



 

 

bd) a munkaadókat terhelő járulékok:  528.722 e Ft, 

be) a dologi jellegű kiadások:  1.174.771 e Ft, 

bf) támogatások,elvonások, befizetések: 42.956 e Ft, 

bg) a speciális célú támogatások: 500 e Ft, 

bh) a beruházások:  92.415 e Ft, 

bi) a felújítások: 4.076 e Ft, 

bj) az egyéb felhalmozási célú kiadások:  

 

 

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

létszámkeretet 2015. június 30-áig 620,5 főben, a közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét 85 

főben, a 19. 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       3.347 e Ft, 

b) működési célú céltartalék:     52.945 e Ft, 

c) fejlesztési célú céltartalék:   298.760 e Ft. ” 

 

 

2.§ A Rendelet 

a) 1.1 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) 3.1  melléklet helyébe a jelen rendelet 4.  melléklete lép, 

e) 3.2 melléklet helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép, 

f) 3.3  melléklet helyébe a jelen rendelet 6.  melléklete lép, 

g) 3.4 melléklet helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép, 

h) 4. melléklet helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép, 

i) 4.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép, 

j) 4.2 melléklete helyébe a jelen rendelet  10. melléklete lép, 

k) 4.2.1 melléklete helyébe a jelen rendelet  11. melléklete lép, 

l) 4.2.2 melléklete helyébe a jelen rendelet  12. melléklete lép, 

m) 4.3 melléklete helyébe a jelen rendelet  13. melléklete lép, 

n) 4.4 melléklet helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép, 

o) 5. melléklet helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép, 

p) 6. melléklet helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép, 

q) 7. melléklet helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép, 

r) 8. melléklet helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép, 

s) 11. melléklet helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép, 

sz) 11.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép, 

t) 11.3 melléklet helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép, 

u) 15. melléklet helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép, 

ü) 16.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 23. melléklete lép, 

v) 17. melléklet helyébe a jelen rendelet 24. melléklete lép, 

z) 18. melléklet helyébe a jelen rendelet 25. melléklete lép, 

zs) 21. melléklet helyébe a jelen rendelet 26. melléklete lép, 



 

 

dz) 23.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 27. melléklete lép, 

dzs) 23.2 melléklet helyébe a jelen rendelet 28. melléklete lép, 

 

 

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

 

    

 

 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző  

 

 

Szabó József 
polgármester 

 

 

 

ZÁRADÉK 
 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2015. november 25. 

napján tartott ülésén alkotta, 2015. november 26. napján kihirdetésre került.  
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jegyző 

 

 

 


