
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2013. (III.27.) önkormányzati
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 
2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  f)  pontjában  foglalt  feladatkörében  eljárva  a  következőket
rendeli el: 

1. § Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testületének a Várpalota Város Önkormányzatának
2012.  évi  költségvetéséről  szóló  8/2012.  (II.28.)  rendeletének  (a  továbbiakban:  KÖR)  4.  §  (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 4. § (1) a) Bevételek főösszege:                                               4.639.209 ezer Ft
               b) Kiadások főösszege:                                              4.733.993 ezer Ft
               c) A hiány összege:                                                         94.784 ezer Ft

A hiány finanszírozása: 2012. évi hitelfelvétel: 94.784 ezer ft.
A bevételek és kiadások főösszege 1.003.457 ezer ft intézményi finanszírozási bevételt, illetve kiadást
tartalmaz.

2. § (1) A KÖR 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Működési célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások: 1.071.103 ezer ft.           
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 280.542 ezer ft.    
ac) Dologi kiadások: 760.491 ezer ft.          
ad) Működési célú pénzeszköz átadások: 527.425 ezer ft.
ae) Ellátottak pénzbeli juttatása:                                                 5.990 ezer ft.                        
af) Támogatásértékű kiadás:       189.325 ezer ft.           
ag) Egyéb kiadások: 139.092 ezer ft.                
ah) Működési célú céltartalék:     18.682 ezer ft.
ai) EU-s támogatásból származó műk. kiad. 3.300 ezer ft.           

(2) A KÖR 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Felhalmozási célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

ba) Felújítási előirányzatok: 38.641 ezer ft.
bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat: 106.896 ezer ft.
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 27.965 ezer ft.
bd) Felhalmozási támogatásértékű kiadás:          0 ezer ft.
be) Felhalmozási célú céltartalék: 32.687 ezer ft.
bf) Hosszú lej. egyéb értékpapír, részesedés:    3.000 ezer ft.
bg) EU-s támogatásból származó felhalm. kiad. 377.478 ezer ft.



 

(3) A KÖR 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

         c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül

         ca) Hiteltörlesztés                                                                                0 ezer ft.
         cb) Intézményi finanszírozási kiadás                                     1.003.457 ezer ft.

összeggel hagyja jóvá.

3. § (1) Ez a rendelet 2013. március 27-én lép hatályba és 2013. március 28-án hatályát veszti.
(2) A KÖR 2-29 mellékletei, valamint a 2. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 1-32 mellékletei lépnek.

V á r p a l o t a ,  2013. március 21.

    Talabér Márta         Máténé dr. Ignácz Anita
      polgármester        jegyző
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