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Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 91. §. (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény  34. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket 
rendeli el. 
 

 
1.§. 

 
A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„2.§. (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének 

bevételi oldalát 4 510 252 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú 
melléklete szerint. Ezen belül a tárgyévi költségvetési bevételek összege 
e Rendelet szerint 4 054 957 e Ft. 

 
(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének 

kiadási oldalát, illetve a költségvetési kiadások összegét 4 510 252 e Ft-
ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Ezen belül a 
tárgyévi költségvetési kiadások összege e Rendelet szerint 4 017 237 e 
Ft.  

 
(3) A képviselő-testület a tárgyévi kiadások és bevételek egyenlegét 37 720 

e Ft-ban állapítja meg. 
 
(4) A (3) bekezdés szerinti egyenleg fedezetére a képviselő-testület az előző 

évek pénzmaradványa terhére 132 981 e Ft-ot biztosít. 
 

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására a képviselő-testület 
322 314 Ft működési és felhalmozási hitel felvételt jelöl meg.  

 
(6) A finanszírozási kiadások összegét a képviselő-testület 493 015 e Ft-ban 

állapítja meg.” 
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2.§. 
 

2.§ (1) A Rendelet 3. § (2) – (3) helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
 „ (2)        a) A működési célokat szolgáló forrás                           2 852 557 e Ft 
 
   b)  felhalmozási célú bevételek                                      1 202 400 e Ft. 
 
 
(3)  A költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint: 
 
a) Normatív támogatások 858 558 e Ft 
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 351 166 e Ft 
c) közhatalmi bevétel 757 481 e Ft 
d) intézményi működési bevétel 673 658 e Ft 
e) felhalmozási bevétel  395 451 e Ft 
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 527 e Ft 
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele   0 e Ft 
h) kölcsön  18 116 e Ft 
i) előző évi pénzmaradvány 132 981e Ft” 
 

3.§. 
 

A rendelet 5. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési, fenntartási 

előirányzatait a következők szerint határozza meg: 
 

a) működési kiadások:      2 861 242 e Ft 
b) felhalmozási kiadások:              1 155 995 e Ft” 

 
4.§. 

 
A rendelet 6.§ (1) pontjában helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„(1) A működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzata az alábbi: 

   
a) személyi juttatások 1 184 510 e Ft 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 310 693 e Ft 
c) dologi kiadások 1 156 290 e Ft 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 126 e Ft 
e) egyéb működési célú kiadások 201 623 e Ft 
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    ebből: működési általános tartalék 0 e Ft 
               kölcsön nyújtása, visszafizetése 18 616 e Ft” 
 
 

5.§. 
 

A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„ (1) A képviselő-testület az 5.§ (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási 
kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontása:  

 
a) beruházások 894 938 e Ft   
b) felújítások 79 755 e Ft 
c) lakástámogatás 0 e Ft 
d) lakásépítés 0 e Ft 
e) egyéb felhalmozási kiadások 166 202 e Ft 
    ebből: felhalmozási általános tartalék 0 e Ft 
               kölcsön nyújtása, visszafizetése 2 500 e Ft 
f) befektetések, részesedések                                                               15 100 e Ft” 
 

 
6.§. 

 
 

A rendelet 1-5 sz. mellékletei helyébe e rendelet 1-5 sz. mellékletei lépnek, 8. 
sz. mellékelt helyébe a 8. sz. melléklet lép. 
 
 

7.§. 
 
 
(1)   Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.   
 
(2)    Ezen önkormányzati rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 
 
 
Celldömölk, 2013. március 26. 
 
 
 
    Fehér László                                                                                 Farkas Gábor  
     polgármester                                                                                          jegyző 


