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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 1.849.872 E Ft-ra, a bevételek összege 1.683.568 E Ft-ra 
változik, a hitellel fedezett hiány 166.304 E Ft. 
 
A változások az alábbi szakfeladatokat érintik: 
 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Bevételi előirányzat növekedés történt a központosított előirányzatokon belül társult formában 
működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése felújítása címén 5.723 E 
Ft összegben. Felhasználása Nagylóc iskola felújítás. Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra  
fejlesztés, felújítására 4.914 E Ft pályázati támogatás kiutalása történt meg, felhasználása folyamatos.  
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 183 E Ft-ot kapott az intézmény. 
A személyi jövedelemadó változásai miatt kereset kiegészítés címén 2.199 E Ft kompenzációra 
voltunk jogosultak. Felhasználása az illetmények kifizetésével megtörtént. 
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatására 9.602 E Ft igényeltünk, felhasználása bérpótló 
támogatások kifizetésére történt. 
Bevételi előirányzat növekedés keletkezett normatíva pótigénylés miatt 964 E Ft összegben, rendezése 
forráshiány csökkenés. 
 
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
Bevételi előirányzat növekedés keletkezett működési célú pénzeszköz átvétele önkormányzatoktól 
címén 6.002 E Ft értékben.  
Egyéb bevételek megtérülésére 816 E Ft, közterület használati díjra 100 E Ft, igazgatási szolgáltatási 
díj bevételére 40 E Ft, villámcsapás kártérítésére 372 E Ft, helyszíni és szabálysértési bírságok 
bevételére 408 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Ezeket a bevételeket forráshiány 
csökkentésére használtuk fel. 
  
Finanszírozási műveletek elszámolása 
Kiadási előirányzat növekedés jött létre fejlesztési kötvény beváltása címén 1.585 E Ft értékben. 
Működési kötvény beváltására 4.131 E Ft-ot fordítottunk, forráshiány növekedésként került 
rendezésre. 
 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Bevételi előirányzat növekedés keletkezett üzemeltetési költség megfizetéséből 70 E Ft összegben. 
 
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
Az okmányiroda gépkocsi ügyintézés bevétele 650 E Ft összeggel emelkedett, felhasználása dologi 
kiadásokra lett fordítva. 
 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
A Munkaügyi központ részéről 3.006 E Ft támogatás kiutalása történt közfoglalkoztatás 
finanszírozására. Felhasználása személyi jellegű kifizetés. 
 
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
Piaci helypénz befizetéséből 71 E Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, felhasználása dologi 
kiadásokra történt. 
 
Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
Bevételi előirányzat növekedés történt a kisebbség feladatalapú támogatása címén 641 E Ft összegben, 
melyet dologi kiadásokra használt fel. 
 
Házi segítségnyújtás 
Működési célú támogatásértékű bevétel befizetése történt meg 21 E Ft értékben az önkormányzatok 
részéről. 
A Munkaügyi központtól 270 E Ft bértámogatás érkezett, felhasználása megtörtént. 
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Családsegítés 
Bevételi előirányzat csökkenés jött létre szakfeladatok közötti rendezés végett, összege 269 E Ft. Az 
önkormányzatok részéről 454 E Ft támogatás átutalása érkezett meg számlánkra. 
  
Könyvtári szolgáltatások 
Az intézmény TÁMOP pályázati támogatásra 1.346 E Ft lehívását kezdeményezte, felhasználása 
folyamatos. 
 
 
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 
Az intézmény módosított előirányzatában átcsoportosításra került sor feladat ellátási helyek között, a 
változás nem érinti a kiemelt előirányzatok összesen sorait.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet 
elfogadására. 
 
 
Szécsény, 2011. november 22. 
 
 
 
 

Bárányné Márton Melinda  
aljegyző 

Stayer László 
polgármester 



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  

 1.849.872 E Ft bevétellel 
 1.849.872 E Ft kiadással 
             

Megnevezés Működési 
célú 

Felhalmozási 
célú 

Összesen 

tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét  1 086 714 652 600 1 739 314 
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 1 048 071 590 565 1 638 636 
tárgyévi költségvetési hiány összegét 38 643 62 035 100 678 
előző évi pénzmaradvány igénybevételét 1 517 1 770 3 287 
finanszírozási célú műveletek kiadását 99 567 10 991 110 558 
finanszírozási célú műveletek bevételét 18 000 23 645 41 645 
likviditási hitellel fedezett hiány összegét 118 693 47 611 166 304 
finanszírozási célú műveletek egyenlegét 81 567 -12 654 68 913 
kiadási főösszegét 1 186 281 663 591 1 849 872 
bevételi főösszegét 1 186 281 663 591 1 849 872 

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: 
 129.853 E Ft bevétellel 
 129.853 E Ft kiadással. 
A kiadási előirányzaton belül 

• a személyi juttatásokat 
• külső személyi juttatásokat 

96.841 E Ft 
9.104 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: 
 1.330 E Ft bevétellel 
 1.330 E Ft kiadással. 
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A kiadási előirányzaton belül 

• a dologi kiadásokat 1.230 E Ft 
• működési pénzeszközátadást 100 E Ft 

összegben állapítja meg.” 
 

 
2. §  

 
(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 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(11) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
(12) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 
3. § 

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

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 költségvetési táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján. 
 
3.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 
 


