
Salg6tarjrin Megyei Jogri Vriros Kiizgyiil6s6nek

I6/2013. (lil 28.) onkormanyzati rendelete
a 2012.6vi kiilts6gvet6sr6l sz6l6

8 | 2012. (II.23.) iinkorm ilnyzati ren delet m6 d osftris 616l

Salgotarj6n Megyei Jogu Vdros Kdzgyuldse az tilamhdztart6sr6l sz6l6 2011. dvi CXCV.

torvdny 23.$-hban kapott felhatalmazhs alapjfn a kovetkezoket rendeli el:

1 .  $

A 812012.(II.23.) onkormd'nyzatr rendelet (tov6bbiakban: Rendelet) 1. sz. melldkletdben

szereplo fejezetek, cimek, alcimek, el6ir6nyzat-csoportok ds kiemelt eloir6nyzatok az

al6bbiak szerint m6dosulnak, illetve egdsziilnek ki:
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V. HELYI OXTONMAIVYZAT FETEZET
Onkormdnyzat

Bevdtelek

T6moeat6sok
bnkorm6 nyzatokkd ltsdgv. tamo g.

- Egy6b kdzponti t6mog

T fmo gatasdrt6kri bev6te I ek

T lmogatttsert6kii miikddds i bev.

V dr o sfenntartds i ds e gyeb feladat o k

Kiad6sok

Nem lak6s c6hi helv.fenntart.

Hiteltorleszt,!s
Kiad6sok

Hosszri lej6ratri hiteltdrleszt6s

Rovid lej 6ratf h ite ltorlesztes

Kamatfizetes

M6d.  e i .

1 326 266

391 239

77 206

384 648
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E rendel et 2012. december 31, napjhra visszamenolegesen ldp hat6lyba.
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INDOKOLAS
(a 16/20I 3 (lil 28.) 0nkormdnyzati rendelethez)

l. f V. Hebti )nkormdnyzat.fe.iezetdhez

A fej eze thez tartozo elSir6ny zatok az alfhbiakban rdszletezett indok ok alapjdn m6dosulnak:

Modosit6s M6dosit6s
6sszetev6i osszpsgN

V. HELYI OXXONUAXYZAT FEJEZET
l,0nkormdnyzat

Bevdtelek
T6mogat6sok

'.HfrTJ;;::lHffiv t6mog rcn4
A rendszeres gyermekvddelmi kedvezm6nyben rdszesUl6k
termdszetbeni tdmogatdsdra (Gyvt.20l4 $ ) kapott Erzsdbet-
utalv6ny drtdkdt, elt6r6en a Magyar Allamkincst6r N6gr6d 

16 234
Megyei lgazgatositgitt6l kapott tffiekoztat6st6l, nem tftmogatds
drtdkri bevdtelkdnt, hanem egydb kdzponti tdmogatiskdnt kell

keze ln i, me lyn ek eloir iny zati rendez6se m iatt.

T fmo gattts drt6kti b evdte I ek

Tfmogatfs6rt6kii mffkiid6si bev. '16 234

A rendszeres gyermekvddelmi kedvezmdnyben rdszestil6k

termdszetbeni t6mo gatfsfra kapott Erzsdbet-utalviny drt6kdnek -16 234

el6ir fny zati rendez6se m iatt.

4. Vdrosfenntartdsi ds egydb feladatok
Kiad6sok

Nem lak6s c6hi helv.fenntart. 100

A nem lak6s c6hi helyisdgek eloirilnyzatiln az ev vegi zir6s

folyam6n jelentkezett 100 eFt-os el6ir6nyzati hi6ny rendezdse 
100

miatt. (Fedezet6t a Kamatfizet6s eloirinyzatin keletkezett

megtakarit6sb6 I t6rtdn6 6tcsoporto s ft6s b izto s itj a. )

12. Hiteh|rlesztds
Kiad6sok

Hosszri lejriratri hiteltiirleszt6s 93 303

Az OTP Bank Nyrtt6l felvett hosszri lejdratri mtikdddsi hitel

t6 r I e sztd se m i att a ho sszri lejfr att h ite lto rl e s ztes eloir irny zattnak

93.303 eFt-os megemeldse v6lt sztiksegessd. Fedezetet a rovid 93 303

lejir att h ite ltdrles ztesr ol tdrten6 6tcsop orto s it6s b izto s itj a, m i ve I

az eloirfnyzatkordbban itt lett megterYezve.

Riivid lejriratri hiteltiirlesztds -93 303

A hosszri lejiratt hiteltorlesztesre tdrtdn6 6tcsoportosftds _% 303
rendezdse miatt.

14. KumatJizetds 
-100

A nem lak6s cdhi helyisdgek eloirilnyzatiln az ev vegi z6rfs

folyam6n jelentkezett 100 eFt-os elliranyzati hi6ny rendez6sdnek -100

fedezetbiztosit6sa m iatt.
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V, HELYI ONTONUANYZAT FEJEZET
0nkormdnyzat

Bevdtelek
T6mogat6sok

0nkorm6n yzatok kd ltsdgv. t6mo g.
- Egy6b kdzponti t6mog I 3 l0 032 16 234 | 326 266

T tmo gaths 6rt6kri b ev6te I ek
Tdmogatttsdrt6kti mtikdd6si bev. 407 473 -16 234 391 239

Vdr osfenntqrtds i ds egtdb feladqtok
Kiad6sok

Nem lak6s c6lf hely.fenntart. 77 106 100 77 206

Hiteltorlesztds
Kiad6sok

Hosszri lejirath hiteltdrlesztds 291 345 93 303 384 648
Rctvid lej6ratri hiteltdrlesztds 950 454 -93 303 857 l5l

Kamatfizet6s 179 500 -100 179 400

2.|-hoz

Ezen szakasz a rendelet hat6lyba ldpdsdr6l rendelkezik.



Elozetes hat6sta n u lm 6tny

S alg6tarj 6n Megye i Jo gri V6ro s Kdzgytilds6nek

| 6 l20l 3 . (III.2 8.) onkorm6nyzati rendelete

a2012. dvi kOltsdgvetdsr6l sz616

8 I 20 12. (I1.23. ) onkorm 6ny zati rende let m6 do s it6s6r6 I

eloterjeszto: Szdkynd dr. Sztremi Melinda polg6rmester

kdszUlt a Kdzgyti lds 2013. m6rcius 28-i i i ldsdre

6ssze9z6s:

A jogszabirly alapjin megjelen6 koltsdgvetdsi hat6sokat az eloterjesztdsben foglaltak tdtelesen

tartalmazzdk.

A jogszab6ly megalkot6s6t aziillamhttztarttsr6l sz6l6 20ll.6vi CXCV. t6rvdny 34.$-a alapozzameg. Az

6nkorm6nyzat dves koltsdgvetdsdnek vdgrehajt6sa sor6n a j6v6hagyott el6irdnyzatokhoz kepest a

k6lts6gvetdsi cdlokkal, feladatokkal osszeftigg6sben bev6teli tdbbletek, kiad6si eloirilnyzatok noveldse,

valamint az eloirfnyzatok 6tcsoportositdsainak sziiksdgessdge jelentkezik. Annak drdekdben, hogy a

sz1ks6ges el1irtnyzali korrekciok megjelenjenek a kdltsdgvet6si rendeletben, a jogszab6lyt m6dositani

kel l .

Amennyiben a kdltsdgvetdsi rendelet korrekci6j fra nem kerUlne sor, a kdltsdgvetds feltdtelrendszere nem

igazodna a celkituzdsek megval6s itastthoz tartozo kdrUlmdnyekhez, illetve nem teremtend meg az

eloir tny zati fe lt6te I eket a fe I ad ato k vd gre h ajttsdho z.

A jogszab6ly utolagos hat6svizsgillata nem sztiksdges mivel:

- Az 6nkormhnyzat dves kdltsdgvet6si rendelete havi rendszeressdggel felUlvizsgfilatra kertil ds a

vegrehajths el6ir6nyzati feltdtelrendszere a sziiksdges korrigillilsdnak megfelel6en folyamatosan

m6dosit6sra kerUl.

- Az onkormdnyzat dves kdlts6gvetdsdnek vdgrehajtitsir6l szol6 besz6mol6ban a teljesitett bevdteli

6s kiadasi elemek tdtelesen megjelennek elemzdssel alirtilmasztva, figyelemmel az

6llamhivtart6sr6l sz6l6 torvdny vegrehajtirs6r6l rendelkezb 36812011. (XII.3l.) Korm. rendelet

24 . $ -ih an meghat6ro zott r eszletezettsd gre'

Salg6tarj6n, 201 3. mdrcius I 2.

Telek Ldszl6

irodavezet6


