Cegléd Város Önkormányzata
12/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 8.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Cegléd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) Cegléd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 8.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Cegléd Város Önkormányzata összesített 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét
forrásonkénti és intézményenkénti bontásban 6.530.218 e Ft-ban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 6.250.503 e Ft.
(3) A költségvetési egyenleg összege: 279.715 e Ft. A költségvetési egyenleg többlet.
(4) A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) bevétel:
aa) fejlesztési célú hitelfelvétel: 100.000 e Ft.
b) kiadás:
ba) fejlesztési célú kötvény- és hiteltörlesztés 379.715 e Ft.
(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 6.630.218 e Ft, az 1.
melléklet szerint.
(6) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. melléklet szerint:
a) Működési bevételek előirányzata:
5.605.078 eFt
aa) közhatalmi bevételek, intézményi működési
bevételek, működési célú átvett pénzeszközök
575.259 eFt
ab) önkormányzatok sajátos működési bevétel 2.652.304 eFt
ac) központi költségvetési támogatások
1.934.144 eFt
ad) támogatások, támogatás értékű bevételek,
kiegészítések
443.371 eFt
b) Felhalmozási bevételek előirányzata:
1.025.140 eFt
ba) felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
386.024 eFt
bb) felhalmozás célú támogatások, támogatás értékű
bevételek, kiegészítések
539.116 eFt
bc) központi költségvetési támogatások
0 eFt
bd) fejlesztési célú hitelfelvétel
100.000 eFt
(7) Az 5. mellékletben szereplő ingatlan értékesítést az Önkormányzat vagyonáról,
vagyongazdálkodásáról szóló rendelet alapján kell végrehajtani.
(8) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint:
a) Működési kiadások előirányzatai:
5.306.602 eFt
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aa) személyi juttatás
ab) munkaadókat terhelő járulékok
ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
af) működési céltartalék
ag) általános tartalék

1.561.796 eFt
408.651 eFt
1.623.171 eFt
209.239 eFt
1.228.071 eFt
31.344 eFt
244.330 eFt

b) Felhalmozási kiadások előirányzatai:
ba) beruházás
bb) felújítás
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások
bd) felhalmozási céltartalék
be) hiteltörlesztés

1.323.616 eFt
603.715 eFt
171.372 eFt
127.419 eFt
41.395 eFt
379.715 eFt”

2. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 2.076.108 eFt:
a) személyi juttatás
b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi kiadások
d) egyéb működési célú kiadások

16.164 eFt
5.934 eFt
873.023 eFt
1.180.987 eFt”

3. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az intézmények működési kiadása az 1. melléklet szerint 2.954.153 eFt:
a) személyi juttatás
b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) egyéb működési célú kiadások

1.545.632 eFt
402.717 eFt
750.148 eFt
209.239 eFt
47.084 eFt”

4. § Az Ör 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 603.715 eFt a 14. melléklet 1.
táblázata szerint:
a) Önkormányzat
592.783 eFt
b) Intézmények
10.932 eFt
(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 171.372 eFt a 14. melléklet 2.
táblázata szerint:
a) Önkormányzat
163.755 eFt
b) Intézmények
7.617 eFt
(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 127.419 eFt a 15.
melléklet szerint:
a) Önkormányzat
127.419 eFt
b) Intézmények
0 eFt”
5. § Az Ör. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„9. § A tartalékok összege a 13. melléklet szerint 317.069 eFt:
a) Céltartalékok
aa) Működési célú tartalék
31.344 eFt
ab) Felhalmozási célú tartalék
41.395 eFt
b) Általános tartalék
244.330 eFt”
6. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
9. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
10. § Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) Ez a rendelet Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, 2 napra történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző

Földi László sk.
polgármester

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Cegléd Város Önkormányzata 2012.évi
költségvetésének módosításáról szóló 12/2013.(III. 28 .) önkormányzati rendelete a Ceglédi Közös
Önkormányzati Hivatal Hirdetőtábláján 2013. március 25-től 2013. március 28–ig történő
kifüggesztéssel került kihirdetésre.
Cegléd, 2013. április 2.

Dr. Diósgyőri Gitta
jegyző
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