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Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló
5/2010. (II. 18.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Cegléd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 18.) KT.
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Cegléd Város Önkormányzata 2010. évi bevételét – a rendelet 1., 3., 3/a., 4., 5., 7., és 8.
mellékletei szerint forrásonként és intézményi bontásban – 7.423.982 e. Ft-ban határozza meg.
(2) Cegléd Város Önkormányzata 2010. évi kiadási főösszegét a rendelet 1., 8., és 9. mellékletei
szerint összesen 7.832.577 e. Ft-ban határozza meg.
(3) Cegléd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének hiányát 485.194 e. Ft-ban határozza
meg.
(4) Cegléd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetését érintő hitel törlesztését 76.599 e. Ft-ban
határozza meg.
(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összegét 7.909.176 e. Ft-ban hagyja
jóvá a rendelet 1. melléklete szerint.
(6) Az Önkormányzat bevételei forrásonként, a rendelet 8. melléklete szerint 7.909.176 e. Ft:
a) intézményi működési bevételek
770.924 e Ft
b) önkormányzatok sajátos működési bevétel
2.380.363 e Ft
c) központi költségvetési támogatások
2.168.691 e Ft
d) támogatásértékű működési bevétel
360.108 e Ft
e) felhalmozási és tőke jellegű bevétel
460.543 e Ft
f) felhalmozás célú támogatás értékű bevétel
853.983 e Ft
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
43.000 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
ha) működési
31.584 e Ft
hb) felhalmozási
71.020 e Ft
i) működési célú hitelfelvétel
52.880 e Ft
j) fejlesztési célú hitelfelvétel
432.314 e Ft
k) előző évi pénzmaradvány átvétel:
ka) működési
151.879 e Ft
kb) felhalmozási
27.440 e Ft
l) működési kölcsön visszatérülés
100.000 e Ft
m) működési célú pénzeszköz átvétel
4.447 e Ft
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(7) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként a rendelet 8. melléklete szerint: 7.909.176
e. Ft
a) személyi juttatás
b) munkaadókat terhelő járulék
c) dologi kiadások
d) szociális ellátások
e) ellátottak pénzbeli juttatása
f) működési célú, támogatás értékű kiadások
g) működési célú pénzeszköz átadás
h) beruházási kiadások
i) felújítások
j) céltartalék
k) általános tartalék
l) hitel, kötvény-törlesztés
m) előző évi pénzmaradvány átadás:
ma) működési
mb) felhalmozási
n) működési kölcsön nyújtás

1.940.023 e Ft
503.540 e Ft
1.339.571 e Ft
439.645 e Ft
184.250 e Ft
150.497 e Ft
919.496 e Ft
1.896.763 e Ft
172.754 e Ft
310 e Ft
6.409 e Ft
76.599 e Ft
151.879 e Ft
27.440 e Ft
100.000 e Ft”

2. § Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a rendelet 8., 9. és 10. mellékletei szerint 3.036.040 e
Ft-ban állapítja meg:
a) személyi juttatás
b) munkaadókat terhelő járulék
c) dologi kiadások
d) szociális ellátások.
e) működési célú, támogatás értékű kiadás
f) működési célú pénzeszköz átadás
g)előző évi pénzmaradvány átadás
h)működési kölcsön nyújtás

502.663 e Ft
140.960 e Ft
645.547 e Ft
439.645 e Ft
150.497 e Ft
919.496 e Ft
137.232 e Ft
100.000 e Ft”

3. § Az Ör. 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzati szintű beruházási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint 1.896.763
e. Ft-ban állapítja meg:
a) Polgármesteri Hivatal
aa) Regionális Hulladéklerakó
b) Intézmények

1.876.080 e Ft
874.950 e Ft
20.683 e Ft”

4. § Az Ör. 1/a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § Az Ör. 3/A. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
7. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
9. § Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
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10. § Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
11. § Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
12. § Az Ör. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
13. § (1) Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, és 2011. május 2-án hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, 2
napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző

Földi László sk.
polgármester
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