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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
........./2012. (...) számú önkormányzati rendelete 

 
Mezıberény Város Önkormányzata  

2012. évi költségvetésérıl  
szóló 6/2012.(II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 

1. §. 

Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II. 27.) számú 
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„2. §. 
 
(1) A Képviselı-testület Mezıberény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetését 
6.274.782 eFt azonos összegő bevételi és kiadási elıirányzattal állapítja meg.  
 
(2) A Képviselı-testület a bevételek és kiadások címeit, alcímeit és elıirányzatait kiemelt 
elıirányzatok és elıirányzat csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint 
határozza meg. 
Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy 
alcímet, az Önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. 
 
(3) A bevételek és kiadások elıirányzatait mérlegszerően bemutatva, költségvetési 
szervenként a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
(4) A Képviselı-testület Mezıberény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése: 
költségvetési bevételeit 4.942.761 eFt elıirányzattal, költségvetési kiadásait 6.203.500 eFt 
elıirányzattal állapítja meg. A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek 
összesítésének egyenlegét hiánnyal, 1.260.739 eFt elıirányzattal állapítja meg. A 
költségvetési, és finanszírozási hiány finanszírozására szolgáló, pénzforgalom nélküli 
bevételeket /elızı évek elıirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási 
maradványának igénybevétele/ 1.332.021 eFt elıirányzattal, a finanszírozási kiadásokat 
/hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai: felhalmozási célú hitel törlesztése és 
felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása/ 71.282 eFt elıirányzattal állapítja meg.  
 
(5) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott bevételi 
fıösszegén belül a 2011. évi pénzmaradvány összege: 1.332.021 eFt. A mőködési bevételeken 
belül egyéb mőködési bevételek összege 594.527 eFt, közhatalmi bevételek összege 652.046 
eFt, önkormányzati mőködési költségvetési támogatások összege 1.105.453 eFt, támogatás 
értékő mőködési bevételek összege 285.547 eFt, ebbıl TB-tıl átvett összeg 22.662 eFt. 
Intézmények irányító szervtıl kapott támogatása összege 1.832.308 eFt. 
 A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tıke jellegő bevételek összege 74.868 
eFt, önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatások összege, 587 eFt, támogatás 
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értékő felhalmozási bevételek összege 391.813 eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az 
államháztartás rendszerén kívülrıl: 5.612 eFt.  
 
(6) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott kiadási 
fıösszegén belül a finanszírozási kiadások összege: 71.282 eFt  
A mőködési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 1.166.462 eFt, szociális 
hozzájárulási adó összege 304.036 eFt, dologi kiadások összege 1.214.847 eFt, támogatás 
értékő mőködési kiadások összege 3.646 eFt, mőködési célú pénzeszköz átadás az 
államháztartás rendszerén kívülre 25.703 eFt, társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás 
összege 198.944 eFt, elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 
összege: 7710 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 53.075, támogatási kölcsönök 
nyújtása, törlesztése összege 3200 eFt. 
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összege 1.832.308 eFt. 
A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások összege áfával 780.939 eFt, felújítási 
kiadások összege áfával 88.768 eFt, támogatás értékő felhalmozási kiadások összege 20.933 
eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre: 2.686 eFt.  
Pénzforgalom nélküli kiadások összege 500.243 eFt, ebbıl az általános tartalék összege 
55.502 eFt., a fejlesztési célú céltartalék összege 444.741 eFt.  
 
(7) A Városi Önkormányzat egyéb mőködési és egyéb felhalmozási kiadásainak összege 
468.335 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
(8) A Mezıberény Városi Önkormányzatnál (1. cím) felhalmozási célú kiadások összege 
772.297 eFt, az önkormányzati intézmények felhalmozási célú kiadások összege 8.642 eFt, 
amelyek feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.  
 
(9) A Mezıberény Városi Önkormányzatnál (1. cím) felújítási kiadások összege 69.923 eFt, 
az önkormányzati intézmények felújítási kiadások összege 18.845 eFt, amelyek feladatonkénti 
részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.” 
 

2. §. 

A R. 3. §. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. §. 
(1) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Önkormányzat létszámát 
a felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámát – a Polgármesteri 
Hivatalnál a Képviselı-testületi tagokkal együtt – 2012. évre együttesen: /átlagos állományi 
létszám/ 597 fıben, az engedélyezett dolgozói álláshely számot 593 fıben, a 6. számú 
mellékletben meghatározott részletezés szerint határozza meg.” 
 

3. §. 
 

A R. 4. §.-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„4. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásainak összege 399.730 eFt, melynek részletezését a 
7. számú melléklet tartalmazza.” 
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4. §. 

 
(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
 
(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
 
(6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
 
(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
 
(8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
 
(9) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
 

4. §. 
 

Ezen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti. 
 

 
 

Mezıberény, 2012. augusztus 15. 
 
 
 

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs 
polgármester jegyzı 

 
 
 
 
 
 


