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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 1.844.990 E Ft-ra, a bevételek összege 1.781.314 E Ft-ra 
változik, a hitellel fedezett hiány 63.676 E Ft. 
 
Az éves költségvetési beszámoló elkészítésével egyidőben az előirányzatok módosítására is sor került. 
A bevételi előirányzatok 17.216 E Ft -al, a kiadási előirányzatok 16.332 E Ft -al növekedtek, a 
forráshiány pedig 884 E Ft -al  csökkent. 
 
A kiadási előirányzatok szakfeladatok és kiadás nemek közötti átcsoportosítása megtörtént. 
A személyi juttatások 152 E Ft, a munkáltatót terhelő járulékok összege 115 E Ft -al csökkent. A 
dologi kiadások 19.494 E Ft, az ellátottak juttatásai 12.828 E Ft értékben emelkedett. A felhalmozási 
kiadások összege 15.723 E Ft csökkenést mutat. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet 
elfogadására. 
 
 
Szécsény, 2012. április 17. 
 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Bárányné Márton Melinda  
jegyző 



R E N D E L E T T E R V E Z E T  
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
.../2012.(......) 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 költségvetését  

 1.844.990 E Ft bevétellel 
 1.844.990 E Ft kiadással 
             

Megnevezés Működési 
célú 

Felhalmozási 
célú 

Összesen 

tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét  1.131.198 604.577 1.735.775 
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 1.162.453 534.821 1.697.274 
tárgyévi költségvetési hiány összegét -31.255 69.756 38.501 
előző évi pénzmaradvány igénybevételét 1 517 1 770 3 287 
finanszírozási célú műveletek kiadását 98.574 10.641 109 215 
finanszírozási célú műveletek bevételét 32.252 48 501 80.753 
likviditási hitellel fedezett hiány összegét 33.550 30.126 63.676 
finanszírozási célú műveletek egyenlegét 66.322 -37.860 28.462 
kiadási főösszegét 1.229.772 615.218 1.844.990 
bevételi főösszegét 1.229.772 615.218 1.844.990 

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

• a személyi juttatásokat 
• külső személyi juttatásokat 

96.391 E Ft 
5.979 E Ft 

• a munkaadót terhelő járulékokat 23.773 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. 
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(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 3.5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(10) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Szécsény, 2012. április „...” 
 
 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Bárányné Márton Melinda  
jegyző 
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Indoklás 

 
Általános indoklás 

 
Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.09.) 
önkormányzati rendelet módosítását a 2011. IV. negyedévében történt változások indokolják.  
 

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


