MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2014.(III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
1.093.683 ezer forint bevétellel,
1.103.683 ezer forint kiadással,
10.000 ezer forint költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyből
10.000 ezer forint külső finanszírozású felhalmozási célú hitelfelvétel.
(2) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:
(adatok ezer forintban)
Bevételek megnevezése
Működési
Felhalmozási
Összesen
Intézményi bevételek
164.925
0
164.925
Önkormányzatok sajátos bevétele
182.487
13.397
195.884
Felhalmozási és tőkejellegű bev.
0
42.107
42.107
Központi ktgvetési támogatások
420.983
13.712
434.695
Átvett pénzeszközök
215.005
33.895
248.900
Pénzforgalom nélküli bevételek
5.676
1.125
6.801
Kölcsön visszatérülés
371
371
Költségvetési bevételek
989.076
104.607
1.093.683
Hitel bevétele
0
10.000
10.000
Bevételek összesen
989.076
114.607
1.103.683
(3) A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet, működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A központi támogatások jogcímeit és összegeit a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerinti
részletezésben hagyja jóvá.
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
374.830
0
374.830
Munkaadót terhelő járulékok
84.116
0
84.116
Dologi jellegű kiadások
386.221
1.490
387.711
Pénzeszközátadások
12.465
0
12.465
Szociális támogatások
61.134
0
61.134
Felújítási kiadások
0
56.812
56.812
Kiadások megnevezése
Működési
Felhalmozási
Összesen
Felhalmozási kiadások
0
36.575
36.575
Felhalmozási kölcsönök
0
3.450
3.450
Tartalékok
14.684
3.599
18.283
Költségvetési kiadások
933.450
101.926
1.035.376
Hiteltörlesztések
55.626
12.681
68.307
Kiadások összesen
989.076
114.607
1.103.683

(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
36.575 ezer forint összegben,
a felújítások előirányzatát
56.812 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 Képviselő-testület az önkormányzat
fejlesztési tartalékát
3.599 ezer forint összegben,
működési tartalékát
14.684 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. § A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
9. § A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
10. § A Rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától
kell alkalmazni.
Mezőhegyes, 2014. február 21.
Kovácsné dr.Faltin Erzsébet
polgármester
Kihirdetve: 2014. március 1.
Hupucziné Györki Julianna
jegyző
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