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Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet 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. § (1) Cegléd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 21.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Cegléd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételi fő összegét forrásonkénti és
intézményenkénti bontásban, valamint a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan 6.158.442 e Ft-ban a 3.
melléklet tartalmazza.
(2) A kiadási fő összeg a 3. melléklet szerint összesen 6.327.575 e Ft.
(3) A költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetés hiánya 429.202 e Ft:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására előző évek pénzmaradványából nincs fedezet.
b) A költségvetési hiány külső forrásból történő finanszírozása hitel igénybevételével történik.
c) Finanszírozási művelet bevételei:
ca) működési célú hitelfelvétel: 250.000 e Ft.
cb) fejlesztési célú hitelfelvétel: 179.202 e Ft.
(4) Finanszírozási művelet bevétele 429.202 e Ft. Finanszírozási művelet kiadása, hiteltörlesztés 260.069
e Ft.
(5) A finanszírozási műveletek megbontása:
a) Működési hitelfelvétel (folyószámla):
250.000 eFt dologi kiadások fedezetére,
b) Fejlesztési hitelfelvétel:
179.202 eFt
ba) 22 db út, útszakasz, járda felújítására
bb) KEOP szennyvíz III. ütem kivitelezésére
(6) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 6.587.644 e Ft, az 1. melléklet
szerint.
(7) Az Önkormányzat bevételei forrásonként az 1. melléklet szerint:
a) Működési bevételek előirányzata:
5.940.022 eFt
aa) közhatalmi, intézményi működési bevételek:
516.019 eFt
ab) önkormányzatok sajátos működési bevétel:
2.537.554 eFt
ac) központi költségvetési támogatások:
1.903.899 eFt
ad) támogatások, támogatás értékű bevételek:
732.550 eFt
ae) működési célú hitelfelvétel:
250.000 eFt
b) Felhalmozási bevételek előirányzata:
ba) felhalmozási bevételek és felhalmozási átvett
pénzeszközök:
bb) felhalmozás célú támogatások, támogatás értékű
bevételek, kiegészítések:
bc) fejlesztési célú hitelfelvétel:

647.622 eFt
105.808 eFt
362.612 eFt
179.202 eFt
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(8) A 7. mellékletben szereplő ingatlan-értékesítést
vagyongazdálkodásáról szóló rendelet alapján kell végrehajtani.

az

Önkormányzat

vagyonáról,

(9) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint:
a) Működési kiadások előirányzatai:
5.339.415 eFt
aa) személyi juttatás:
1.864.790 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulék:
485.272 eFt
ac) dologi kiadások:
1.296.718 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
205.125 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások:
1.444.549 eFt
af) működési céltartalék:
27.949 eFt
ag) általános tartalék:
15.012 eFt
b) Felhalmozási kiadások előirányzatai:
ba) beruházási kiadások:
bb) felújítások:
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások:
bd) felhalmozási céltartalék:
be) hiteltörlesztés:

1.248.229 eFt
276.123 eFt
204.477 eFt
271.383 eFt
236.177 eFt
260.069 eFt.”

2. § Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A Polgármesteri Hivatal működési kiadása a 12., 13. mellékletek szerint 2.625.273 eFt:
a) személyi juttatás:
b) munkaadókat terhelő járulék:
c) dologi kiadások:
d) egyéb működési célú kiadások:

467.677 eFt
139.400 eFt
608.715 eFt
1.409.481 eFt”

3. § Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az intézmények működési kiadása a 12., és 14. mellékletek szerint 2.671.181 eFt:
a) személyi juttatás:
1.397.113 eFt
b) munkaadókat terhelő járulék:
345.872 eFt
c) dologi kiadások:
688.003 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
205.125 eFt
e) egyéb működési célú kiadások:
35.068 eFt”
4. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzati szintű beruházási kiadások összege 276.123 eFt, a 12., 13., és 16. mellékletetek
szerint:
a) Polgármesteri Hivatal:
265.441 eFt
b) Intézmények:
10.682 eFt
(2) Az önkormányzati szintű felújítási kiadások összege 204.477 eFt a 12., 13., és 17. mellékletek
szerint:
a) Polgármesteri Hivatal: 193.532 eFt
b) Intézmények:
10.945 eFt
(3) Az önkormányzati szintű egyéb felhalmozási célú kiadások összege 271.383 eFt, a 12., 13., és 16.
mellékletek szerint:
a) Polgármesteri Hivatal: 271.383 eFt”
5. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„7. § A tartalék összege a 15. melléklet szerint 279.138 eFt:
a) Céltartalék
aa) Működési célú tartalék:
27.949 eFt
ab) Felhalmozási célú tartalék:
236.177 eFt
b) Általános tartalék:
15.012 eFt”
6. § Az Ör. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési létszámkeretét a Polgármesteri Hivatalra, valamint az
intézményekre vonatkozóan a 22. melléklet tartalmazza:
„a) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 129 fő
b) Az intézmények költségvetési létszámkerete: 628 fő.”
7. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
9. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
11. § Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
12. § Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
13. § Az Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
14. § Az Ör. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
15. § Az Ör. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
16. § Az Ör. 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
17. § Az Ör. 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
18. § Az Ör. 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
19. § Az Ör. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
20. § Az Ör. 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
21. § Az Ör. 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
22. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 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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