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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

23/2011.(XII.15.) Önkormányzati Rendelete 

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

 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló1949.évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a 
helyi önkormányzatokról szóló  1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  65. § (1) bekezdése 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) 
bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
„ (1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését: 

 
a.) 1 245 344 e Ft Költségvetési bevétellel 
b.) 1 149 341 e Ft Költségvetési kiadással 
c.)      96 003 e Ft 
 
 
 
 
 d.)         130 329 e Ft 
 e.)           25 696 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  172 780 ezer Ft-ban, 

- a működési célú kiadásokat:  1 172 780 ezer Ft-ban, 

- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:     360 719 ezer Ft-ban, 

                       - a munkaadót terhelő járulékokat:       87 467 ezer Ft-ban, 

                       - a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:      381 395 ezer Ft-ban, 

                       - a pénzeszközátadás összegét       46 150 ezer Ft-ban, 

                       - a társ. és szociálpolitikai juttatásokat:      251 349 ezer Ft-ban, 
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                       - a tartalék összegét: általános tartalék 

                       - finanszírozási kiadásait 

                 700 ezer Ft-ban, 

         45 000 ezer Ft-ban, 

          a költségvetési létszámkeretet:            190 főben 

         ( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:              60 fő) 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a 
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait e  rendelet  1. számú melléklete 
alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel 
– mérlegszerűen önkormányzati szinten e rendelet 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint 
állapítja meg a Képviselő-testület.” 

 

2. § 

 

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

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

(3) A Rendelet 4.§ (3) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete 

lép. 

(4) A Rendelet 4.§ (7) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú 
melléklete lép. 

(5) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/1. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú 
melléklete lép. 

 (6) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/2. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú 
melléklete lép. 

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

(8) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/4. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú 
melléklete lép. 

                                                                        3.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti. 

 
Tiszacsege, 2011. december 14. 

       Szilágyi Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
                      polgármester                         jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet 2011. december 15. napján kihirdetésre került. 
 
Tiszacsege, 2011. december 15.    

Füzesiné Nagy Zita sk. 
jegyző 


