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A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
                                     16 /2012. (IV.13.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.)   
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
23. § (1)-(3) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) és 
182.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„(1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetési bevételeket    
14.901.828 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 
Költségvetési  bevételek: 
- intézményi működési bevételek 2.377.731 eFt
- közhatalmi bevételek 5.430.470 eFt
- felhalmozási bevételek 973.300 eFt
- kapott támogatás  4.336.658 eFt
- TB alaptól átvett pénzeszközök 217.882 eFt
- támogatás értékű bevétel                1.545.787 eFt
- kölcsönök visszatérülése 20.000 eFt

 
Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési 
szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
(2) Költségvetési kiadások összegét 17.143.767 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a     

(3), (5), (6) és (7) bekezdések tartalmazzák. 
 
(3)   Költségvetési kiadások : 

- személyi jellegű kiadások        5.434.585  eFt
- munkaadókat terhelő járulékok         1.434.204  eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai              25.595  eFt
- dologi jellegű kiadások          4.640.841  eFt
-  működési  támogatások             990.476  eFt  
- kölcsönnyújtás               25.683  eFt  

  



   

A kiadásokat címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő 
költségvetési szervenkénti kiadásait feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú 
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

(4) A költségvetési hiány összegét 2.241.939 eFt-ban, ebből  működési hiányt 263.643 eFt-
ban, a fejlesztési hiányt 1.978.296 eFt-ban állapítja meg. 

 
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: 
Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 
          Működési célra:                                                                          275.403 eFt 
          Felhalmozási célra:                                                                  1.301.614 eFt  
 
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 
finanszírozására szolgáló bevételek:
 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                         921.508 eFt   
                                             Finanszírozási bevételek összesen:     2.498.525 eFt 
 
Finanszírozási célú kiadások: 
Működési célú (átvállalt ) hitel törlesztése                                             11.760 eFt 
Felhalmozási célú hitel és kölcsöntörlesztés                                        244.826 eFt 
                                             Finanszírozási kiadások összesen:        256.586 eFt 

 
(5) A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 571.627 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az 

általános tartalék összege 5.000 eFt, a céltartalék összege 574.827 eFt. 
 

(6) A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 3.608.602 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a fejlesztési célú pénzeszközátadás 72.898 eFt, céltartalék összege 18.163 eFt, 
feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 

  
(7) A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 412.154 eFt-ban állapítja meg, melyből a 

felújítási célú pénzeszközátadás 42.299 eFt, céltartalék összege 15.000 eFt, célonkénti 
részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.” 

 
 

2. § 
 

(1)   Az  R 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „(1)  Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési 

célokra és feladatokra lehet. Az önkormányzat  bevételeinek és kiadásainak módosítására 
és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint 
jogosult: 

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes szakfeladatok, illetve feladatok között a 
jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak 
a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os 
felhasználásáig. 

b) Felhalmozási célú előirányzatok esetében a közgyűlés által már jóváhagyott fejlesztési 
feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, 
esetenként 10 millió forintos összeghatárig. 

c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési 
kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.” 



   

 
(2)  Az  R 4.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
   „(6) A kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi  

befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb 
szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós és hazai forrásból 
nyújtott  támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő 
pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását 
megelőzően egyeztetés történik - hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő 
támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal.„ 

 
 

3. § 
 

(1) Az R. 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 18. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.és 12. számú melléklete lép. 

(2)  
(3) Az R. 5/a. és 6/a. számú melléklete a jelen rendelet 10. és 11. számú mellékletével 

módosul. 
 
 

4. § 
 
Jelen  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon   
hatályát veszti. 
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

 
 
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a 2012. I.negyedévi ei.módosítás.xls. dokumentumban található 

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/1/8/0/5/7/doc_url/kozl_12_04_13_mell.xls
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