Cegléd Város Önkormányzata
26/2012. (XII. 17.) 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) 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 6.159.317 e Ft-ban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 5.879.602 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 6.259.317 e Ft, az 1.
melléklet szerint.
(6) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. melléklet szerint:
a) Működési bevételek előirányzata:
5.166.754 eFt
aa) közhatalmi bevételek, intézményi működési
bevételek, működési célú átvett pénzeszközök
572.522 eFt
ab) önkormányzatok sajátos működési bevétel 2.472.869 eFt
ac) központi költségvetési támogatások
1.704.579 eFt
ad) támogatások, támogatás értékű bevételek,
kiegészítések
416.784 eFt
b) Felhalmozási bevételek előirányzata:
1.092.563 eFt
ba) felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
453.736 eFt
bb) felhalmozás célú támogatások, támogatás értékű
bevételek, kiegészítések
538.827 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:
4.937.723 eFt
aa) személyi juttatás
1.532.600 eFt
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ab) munkaadókat terhelő járulékok
ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
af) működési céltartalék
ag) általános tartalék

401.622 eFt
1.507.449 eFt
210.919 eFt
1.253.664 eFt
31.344 eFt
75 eFt

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

1.321.594 eFt
602.429 eFt
171.374 eFt
126.681 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 1.974.970 eFt:
a) személyi juttatás
b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi kiadások
d) egyéb működési célú kiadások

14.177 eFt
6.324 eFt
747.889 eFt
1.206.580 eFt”

3. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az intézmények működési kiadása az 1. melléklet szerint 2.931.334 eFt:
a) személyi juttatás
b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) egyéb működési célú kiadások

1.518.423 eFt
395.298 eFt
759.610 eFt
210.919 eFt
47.084 eFt”

4. § Az Ör 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 602.429 eFt a 14. melléklet 1.
táblázata szerint:
a) Önkormányzat
592.732 eFt
b) Intézmények
9.697 eFt
(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 171.374 eFt a 14. melléklet 2.
táblázata szerint:
a) Önkormányzat
163.755 eFt
b) Intézmények
7.619 eFt
(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 126.681 eFt a 15.
melléklet szerint:
a) Önkormányzat
126.681 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 72.814 eFt:
a) Céltartalékok
aa) Működési célú tartalék
31.344 eFt
ab) Felhalmozási célú tartalék
41.395 eFt
b) Általános tartalék
75 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. § Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
12. § Az Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
13. § Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
14. § Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
15. § Az Ör. 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
16. § Az Ör. 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
17. § Az Ör. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
18. § Az Ör. 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép
19. § Az Ör. 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) Ez a rendelet Cegléd Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, 2 napra történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
Dr. Diósgyőri Gitta
jegyző

Földi László
polgármester
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