
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
10/2012.(III. 30.) Önkormányzati rendelete 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 
el: 
 

1. § 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011.évi 
költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.) rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 3.§ (1)-(3) 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését: 
 

a.) 1 372 116 E Ft Költségvetési bevétellel 
b.) 1 226 113 E Ft Költségvetési kiadással 
c.)    146 003 E Ft 

 
 
 
 
 
 
 d.) 134 047 E Ft 
 e.)   21 978 E Ft 
 

Költségvetési többlettel 
 
korrigálva a finanszírozási célú 
műveletek bevételeivel és 
kiadásaival, valamint az előző évi 
pénzmaradvánnyal 
 
működési 
felhalmozási 
forráshiánnyal  

állapítja meg. 
 
Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevételt:     228 589 ezer Ft-ban, 
- felhalmozási célú kiadást:     228 589 ezer Ft-ban, 

            ebből: - beruházások összegét:         7 965 ezer Ft-ban, 
            - felújítások összegét         3 875 ezer Ft-ban, 

- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét:     216 749 ezer Ft-ban, 
- a működési célú bevételt:  1 299 552 ezer Ft-ban, 
- a működési célú kiadásokat:  1 299 552 ezer Ft-ban, 
- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:     366 176 ezer Ft-ban, 

                       - a munkaadót terhelő járulékokat:       88 546 ezer Ft-ban, 
                       - a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:      408 243 ezer Ft-ban, 
                       - a pénzeszközátadás összegét       46 150 ezer Ft-ban, 
                       - a társ. és szociálpolitikai juttatásokat:      292 192 ezer Ft-ban, 
                       - a tartalék összegét: általános tartalék 
                       - finanszírozási kiadásait 

           700 ezer Ft-ban, 
       95 000 ezer Ft-ban, 



      a költségvetési létszámkeretet:            190 főben 
         ( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:              60 fő) 
állapítja meg. 
 

2. § 
 
(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 

1. melléklete lép.  
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2/a. és 2/b. számú melléklet helyébe jelen 

rendelet 2/a., és 2/b. számú melléklete lép.  
 

3. § 
 
(1) A Rendelet 4.§ (7) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet helyébe  e rendelet 3. 

számú melléklete lép. 
(2)  A Rendelet 4.§ (7) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 4. 

számú melléklete lép. 
(3)  A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. 

számú melléklete lép. 
 (4)  A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. 

számú melléklete lép. 
(5)  A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/3. számú melléklete helyébe e rendelet 7. 

számú melléklete lép. 
 

4. § 
 

Záró és vegyes rendelkezések 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti. 
 
Tiszacsege, 2012. március 29. 
 
 
 

Szilágyi Sándor sk.                                                           Füzesiné Nagy Zita sk. 
     polgármester                                                                              jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2012. március 30. napján kihirdetésre került. 
 
Tiszacsege, 2012. március 30. 
 

Füzesiné Nagy Zita sk. 
jegyző 

 


