Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2012.(XI.28) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény
92.§ (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. § (1) A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi költségvetését
1.302.145 ezer forint bevétellel,
1.487.145 ezer forint kiadással,
185.000 ezer forint költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyből
160.000 ezer forint működési hiány,
25.000 ezer forint felhalmozási hiány.
(2) A 3.§.(2) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a Képviselő-testület az
alábbiak szerint határozza meg:
(adatok ezer forintban)
Bevételek megnevezése
Működési
Felhalmozási
Összesen
Intézményi bevételek
165.279
0
165.279
Önkormányzatok sajátos bevétele
353.821
9.000
362.821
Felhalmozási és tőkejellegű bev.
0
25.856
25.856
Központi ktgvetési támogatások
330.975
12.000
342.975
Átvett pénzeszközök
96.429
209.150
305.579
Pénzforgalom nélküli bevételek
10.641
88.460
99.101
Kölcsön visszatérülés
534
534
Költségvetési bevételek
957.145
345.000
1.302.145
Hitel bevétele
160.000
25.000
185.000
Bevételek összesen
1.117.145
370.000
1.487.145
(3) A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet, működési és felhalmozási cél
szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A normatív állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 4. számú melléklet részletezi.
2.§ (1) A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§.(1) A 3.§.(1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a
Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
(adatok ezer forintban)
Kiadások megnevezése
Működési
Felhalmozási
Összesen
Személyi juttatások
438.540
0
438.540
Munkaadót terhelő járulékok
112.314
0
112.314
Dologi jellegű kiadások
379.008
3.500
382.508
Pénzeszközátadások
8.426
2.992
11.418
Ellátottak juttatásai
294
0
294
Szociális támogatások
90.901
0
90.901
Felújítási kiadások
0
320.560
320.560
Felhalmozási kiadások
0
16.167
16.167
Felhalmozási kölcsönök
0
1.100
1.100
Tartalékok
4.820
13.000
17.820
Költségvetési kiadások
1.034.303
357.319
1.391.622
Hiteltörlesztések
82.842
12.681
95.523
Kiadások összesen
1.117.145
370.000
1.487.145

(2) A kiadási főösszeg költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet
tartalmazza.
3.§ (1) A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.§.(1) A Képviselő-testület
a beruházások előirányzatát
16.167 ezer forint összegben,
a felújítások előirányzatát
320.560 ezer forint összegben hagyja jóvá.
(2) A felújítási kiadásokat célonként valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az 5/A. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
4.§ A Rendelet 6/A., 6/B.,és 6/C. számú mellékletei helyébe e rendelet 6/A., 6/B., és 6/C. számú melléklete lép.
5.§ A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
6.§ A Rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.§.(1) A Képviselőtestület az önkormányzat
fejlesztési tartalékát
13.000 ezer forint összegben,
működési tartalékát
4.820 ezer forint összegben hagyja jóvá.
(2) A tartalék részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.
7.§ A Rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
8.§ (1) A Rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét az alábbiakban állapítja meg:
Megnevezés
Létszámkeret (fő)
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dolgozó
140
Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dolgozó
2
Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő dolgozó
29
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó
3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó dolgozó
1
Létszámkeret
175
(2) A Képviselő-testület létszáma
(polgármester nélkül)
8 fő
(3) A közfoglalkoztatásban résztvevők 2012.évi tervezett létszáma
104 fő
(4) A létszámkeret összetételét a 10. számú melléklet költségvetési címenkénti részletezi.
9. § A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
10.§ A Rendelet 16.§-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21.§.(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott előirányzatai közül a 17. számú mellékletben
részletezettek felhasználását 2012. december hó 31-ig zárolja.
11.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012.január 1. napjától kell alkalmazni.
Mezőhegyes, 2012. november hó
Kovácsné dr.Faltin Erzsébet
polgármester
Kihirdetve: 2012. november 28.
Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

