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Elıterjesztés 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
2012. augusztus 27-i ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 § (5) bekezdése értelmében az 
elıirányzat-módosítások, elıirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként az elsı negyedév 
kivételével negyedévenként módosítja a Képviselı-testület a költségvetési rendeletet. 
 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012. (II.27.) számú 
önkormányzati rendeletének módosítása. 
 
A 2012. évi költségvetésrıl szóló 6/2012. (II.27.) számú rendelet módosítása az 
átcsoportosítások, általános tartalék felhasználása, elkülönített, zárolt tartalékról kimutatás, 
zárolt kötelezettséggel terhelt tartalékról (Mezıberény Város Kötvény) kimutatásban 
feltüntetett határozatok elıirányzatának átvezetése miatt szükséges. 
 
Elızı költségvetési rendelet elıirányzata (2012.03.27.): 5.800.790 eFt 

Jelen rendeletmódosítás alapján az elıirányzat-változás összege: 473.992 eFt 

A költségvetési rendelet 2012. augusztus 27-i módosítására 
beterjesztett módosított elıirányzat összege: 6.274.782 eFt 

 
Pénzmaradvány változás részletezése: 
Intézményi: 320.956 eFt 
1. cím: Városi Önkormányzat: 153.036 eFt 
Összesen: 473.992 eFt 
 
 
Intézményi elıirányzat-változás: 320.956 eFt 
 Bevétel részletezése: 
 - Mőködési bevétel: -34.499 eFt 
 - Tám.ért. mők. bevétel:  11.670 eFt 
 - Irányító szervtıl kapott tám.  81.994 eFt 
 - Elızı évi pénzmaradvány: 261.791 eFt 
  
 



1. cím: Városi Önkormányzat elıirányzat-változás: 153.036 eFt 
 Bevétel részletezése: 
 - Mőködési bevétel: 562 eFt 
 - Önk. költségvetési tám. 115.689 eFt 
 - Tám.ért. mők. bevétel:   -4.025 eFt 
 - Elızı évi pénzmaradvány: 40.810 eFt 
 
 
Az elıterjesztés mellett segédanyagként az alábbi tájékoztató kimutatások lettek csatolva: 
 
1. sz. tájékoztató: Átcsoportosítások 

1/A. sz. tájékoztató: Általános tartalék felhasználása 

1/B. sz. tájékoztató: Elkülönített, zárolt tartalék (mőködési) 

1/C. sz. tájékoztató: Zárolt kötelezettséggel terhelt tartalék elıirányzata (Mezıberény Város 
Kötvény) 

2. sz. tájékoztató: Bevételek részletezése: Városi Önkormányzat (Intézményi mőködési 
bevétel, ill. fejlesztési bevétel) 

3. sz. tájékoztató: Bevételek részletezése: Polgármesteri Hivatal (Intézményi mőködési 
bevétel, Egyéb mőködési bevétel /Támogatásértékő mőködési bevétel/) 

4. sz. tájékoztató: Mezıberény Város Önkormányzata bevételeinek részletezése 
 A) Támogatásértékő bevételek mőködési célra 
 B) Támogatásértékő bevételek fejlesztési célra 
 C) Átvett pénzeszközök fejlesztési célra 
 
 
 
Mezıberény, 2012. augusztus 15. 
 
 
 Hidasi Zoltán 
 pénzügyi osztályvezetı 


