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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szécsény Város Önkormányzata által a 4/2011.(II.09.) rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetési 
rendelet 3. §-ában jelzett kiadások összege 1.815.266 E Ft-ra, a bevételek összege 1.646.620 E Ft-ra 
változik, a hitellel fedezett hiány 168.646 E Ft. 
 
A változások az alábbi szakfeladatokat érintik: 
 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Bevételi előirányzat növekedés történt a központosított előirányzatokon belül Európai Uniós 
fejlesztési támogatás saját forrás címén 8.378 E Ft összegben. Ebből 7.075 E Ft a történelmi 
városmaghoz, 1.303 E Ft utólagosan a 3 B utak felújításához  érkezett.  
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 107 E Ft kiutalása történt meg. 
A személyi jövedelemadó változásai miatt kereset kiegészítés címén 2.253 E Ft kompenzációra 
voltunk jogosultak. Felhasználása az illetmények kifizetésével megtörtént. 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok támogatására 72.328 E Ft 
érkezett az önkormányzat számlájára. Forráshiány csökkentésére használtuk fel. 
Bevételi előirányzat csökkenés keletkezett normatíva lemondás miatt 1.400 E Ft összegben. 
 
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
Bevételi előirányzat növekedés keletkezett működési célú pénzeszköz átvétele címén 3.125 E Ft 
értékben, mely a népszámlálás előlegére érkezett. 
A Munkaügyi központ 2.515 E Ft támogatást utalt át személyi juttatásokra. 
Általános forgalmi adó visszaigénylése történt 1.031 E Ft összeggel. 
Bevételi előirányzat csökkenés keletkezett szakfeladatok közötti átcsoportosítás miatt, 1.092 E Ft 
értékben. 
 
Finanszírozási műveletek elszámolása 
A történelmi városmag felújításához 23.645 E Ft fejlesztési hitel lehívása történt meg. 
A testvérvárosi kapcsolatok pályázat rendezvényeinek lebonyolításához 18.000 E Ft támogatás 
megelőlegező hitel felvételére lesz lehetőség. 
 
Lakó- és nem lakó épület építése 
Bevételi előirányzat csökkenés keletkezett szakfeladatok közötti rendezés végett, értéke 30.720 E Ft.  
Okai a történelmi városmag felújításához felvett hitel, valamint az EU önerő, melyek más 
szakfeladatra kerültek. 
 
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására 728 E Ft-ot hívott le az önkormányzat. Kifizetése a 
jogosultak részére megtörtént. 
 
Átmeneti segély 
Működési célú pénzeszköz átvétel növekedés történt iskolatej támogatása címén 2.542 E Ft értékben , 
felhasználása természetben nyújtott átmeneti segély iskoláskorú gyermekek részére. 
A szociális földprogram támogatására 1.492 E Ft-ot igényeltünk. 
 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
A Munkaügyi központ részéről 686 E Ft támogatás kiutalása történt közfoglalkoztatás 
finanszírozására. Felhasználása személyi jellegű kifizetés. 
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Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
TIOP pályázati támogatás keretében interaktív tábla, valamint tanulói laptop beszerzésére 55.869 E Ft 
érkezett, felhasználása eszközbeszerzésre megtörtént. 
 
Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
Bevételi előirányzat növekedés történt működési célú pénzeszköz átvétele címén 123 E Ft összegben a 
kisebbség rendezvényeinek támogatására. 
 
Házi segítségnyújtás 
A Munkaügyi központ részéről 180 E Ft bértámogatás érkezett, felhasználása megtörtént. 
 
Családsegítés 
OFA pályázati támogatás lehívása történt meg egy fő foglalkoztatott részére, összege 1.423 E Ft, 
felhasználása megtörtént. 
A Munkaügyi központ 269 E Ft-ot utalt ki bértámogatáshoz, felhasználása személyi juttatásra került 
kifizetésre. 
 
Közművelődési tevékenységek és támogatások 
Az intézmény TÁMOP pályázati támogatásra 5.373 E Ft lehívását kezdeményezte, felhasználása 
folyamatos. 
A Munkaügyi központ támogatása 738 E Ft, mely személyi kifizetésekre került felhasználásra. 
  
 
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 
Az intézmény saját bevétele 3.259 E Ft-tal növekedett. Személyi juttatása 2.038 E Ft, ellátottak 
juttatása pedig 1.221 E Ft-tal emelkedett. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet 
elfogadására. 
 
 
Szécsény, 2011. augusztus 16. 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet 

címzetes főjegyző 

Stayer László 
polgármester 
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R E N D E L E T T E R V E Z E T  

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

.../2011.(......) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 

4/2011.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 
 

1. § 
(1) Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.09.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének  

 1.815.266 E Ft bevétellel 
 1.815.266 E Ft kiadással 
             

Megnevezés Működési 
célú 

Felhalmozási 
célú 

Összesen 

tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét  1 068 461 641 963 1 710 424 
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 1 011 123 590 565 1 601 688 
tárgyévi költségvetési hiány összegét 57 338 51 398 108 736 
előző évi pénzmaradvány igénybevételét 1 517 1 770 3 287 
finanszírozási célú műveletek kiadását 95 436 9 406 104 842 
finanszírozási célú műveletek bevételét 18 000 23 645 41 645 
likviditási hitellel fedezett hiány összegét 133 257 35 389 168 646 
finanszírozási célú műveletek egyenlegét 77 436 -14 239 63 197 
kiadási főösszegét 1 163 897 651 369 1 815 266 
bevételi főösszegét 1 163 897 651 369 1 815 266 

E Ft összegben állapítja meg.” 
 

(2) A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A képviselő-testület a körjegyzőség 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 
 128.721 E Ft bevétellel 
 128.721 E Ft kiadással. 
A kiadási előirányzaton belül 

• a személyi juttatásokat 
• külső személyi juttatásokat 

96.801 E Ft 
8.012 E Ft 

• a munkaadót terhelő járulékokat 23.908 E Ft 
összegben állapítja meg.” 
 
(3) A költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 689 E Ft bevétellel 
 689 E Ft kiadással. 
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A kiadási előirányzaton belül 

• a dologi kiadásokat 589 E Ft 
• működési pénzeszközátadást 100 E Ft 

összegben állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A költségvetési rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
   2011. évi nyitó létszám:    217 fő 
   2011. évi átlagos statisztikai létszám: 226 fő 
   2011. évi záró létszám   216 fő 

A létszám adatokat a 10. melléklet tartalmazza.” 
 

3. §  
 
(1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A költségvetési rendelet 3.5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(10) A költségvetési rendelet 3.7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(11) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
(12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
(13) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

 
4. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Szécsény, 2011. augusztus .... 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet 

címzetes főjegyző 

Stayer László 
polgármester 
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Indoklás 
 

Általános indoklás 
 
Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.09.) 
önkormányzati rendelet módosítását a rendelet első módosítása óta bekövetkezett változások 
indokolják.  
A központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök és egyéb feladat végrehajtásához 
kapcsolódó előirányzatok változását a Magyar Államkincstár közlése és a Képviselő-testület 
által hozott határozatok alapján terjesztjük elő. 
 
 

Részletes indoklás 
 
1.§ (1) a rendelet a 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 
tartalmazza. 
 
1.§ (2) a körjegyzőség 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 
tartalmazza. 
 
1.§ (3) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosított bevételi és 
kiadási főösszegét tartalmazza. 
 
2.§ a létszámkeret átlagos statisztikai, valamint záró létszám változását tartalmazza. 
 
3.§ a költségvetési táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján. 
 
4.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 
 


