
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 

31/2012 (VI.28.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d} 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 921C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró 
(könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) 
bekezdés a} pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 
Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés fl 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

lIA. §. 	A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 
1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban ÖLJ 2. § (1) 
bekezdése helyébe - az 1 . melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: 

(l) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi 
a} költségvetési bevételeit 36.837.476.000 forintban 

(a továbbiakban: eFt.) 
b} finanszírozási bevételeit 1.636.931 eFt-banL 

ej összes bevételét 38.474.407 eFt-ban, 
d} költségvetési kiadásait 37.814.440 eFt-banL 

e) finanszírozási kiadásait 659.967 eFf-banL 

fl összes kiadását 38.474.407 eFt-ban, 
g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 976.964 eff-ban, 
h} a költségvetés összesített hiányát 1.636.931 eFt-ban 
állapítja meg. 

Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 3. mellékiete - részletezéssel. míg a 
2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. - jelen 
rendelet 4. mellékiete - és a 23. mellékletekben - jelen rendelete 14. 
mellékiete - foglaltak szerint állapítja meg. 

l/B. §. 	 A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 
1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.l 2. § (1) 
bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: 

(l) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi 
a) költségvetési bevételeit 36.984.776.000 forintban 

(a továbbiakban: eFt.) 
b) finanszírozási bevételeit 1.636.931 eFt-banL 

ej összes bevételét 38.621.707 eff-ban, 
d) költségvetési kiadásait 37.961.740 eFt-banL 

e) finanszírozási kiadásait 659.967 eFt-banL 

f) összes kiadását 38.621.707 eFt-ban, 
g} a tárgy évi költségvetési hiány összegét 976.964 eFt-ban, 
hj a költségvetés összesített hiányát 1.636.931 eFt-ban 
állapítja meg. 
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Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 19. mellékiete részletezésseL míg a 
2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2: 23. 
mellékletekben foglaltak szerint állapftja meg. 

2/A. §. Az Ör. 3. § (l) helyébe a következő rendelkezés lép: 
aj Az intézményi működési bevételeket 
b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 
c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 
d) A központi költségvetési támogatást 

da) A normatív állami hozzájárulást 
db) A normatív kötött felhasználású támogatás 
dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást 
dd) A központosított előirányzatokat 
de) Az egyéb központi támogatásokat 

e) A támogatásértékű bevételt 
eo} A működési támogatásértékű bevételt 
eb} A felhalmozási támogatásértékű bevételt 

f) A véglegesen átvett pénzeszközt 

fa} A működési átvett pénzeszközt 

fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt 


3922091 eFt-ban, 
II 211 065 eFt-ban, 
1 227 050 eFt-ban, 
8 341 691 eFf-ban, 
6 709 206 eFt-ban, 

985 827 eFt-ban, 
412 220 eFt-ban, 

123 630 eFt-ban, 
110808 eFt-ban, 
l 472 684 eFt-ban, 
1 397049 eFt-ban, 

75635 eFt-ban, 
10 622895 eFt-ban, 

427015 eFt-ban, 
10 195880 eFt-ban, 

g} A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 OOO eFt-ban, 
h} Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 

haj A működési pénzmaradvány igénybevételét 
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 

i) A hitel összegét 
ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 
ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 
id} A működési hosszúlejáratú hitel összegét 
j) A működési kiadásokat 


ja) A személyi juttatásokat 

jb) A munkaadót terhelő járulékokat 

je) A dologi kiadásokat 

jd) Az egyéb folyó kiadásokat 

je) Az ellátotfak pénzbeni jutatásait 

jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 
k) A felhalmozási kiadásokat 


ka) A beruházási kiadásokat 

kb) A városfejlesztési kiadásokat 

ke) A felújítási kiadásokat 

kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 


I) A kölcsönök kiadásait 

la) Az első lakáshoz jutók támogatását 

ml A hitel törlesztést 


ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 
mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 

n} A tartalék összegét 

na) Az általános tartalék összegét 

nb) A céltartalék összegét 


nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését 

nbb) Az intézményi átadást-átvételt 

nbc) A kockázati tartalékot 


hagyja jóvá. 

602 536 eFt-ban, 
364 961 eFt-ban, 
237 575 eFt-ban, 

l 034395 eFt-ban, 
434 395 eFt-ban, 
600 OOO eFt-ban, 

O eFf-ban, 
23 641 230 eFt-ban, 
8256446 eFt-ban, 
2212661 eFt-ban, 
7979095 eFt-ban, 
1 017 774 eFt-ban, 

50200 eFt-ban, 
4 125054 eFt-ban, 

13 665 329 eFt-ban, 
283 956 eFt-ban, 

12 716 783 eFt-ban, 
562399 eFt-ban, 
102 191 eFt-ban, 

5 OOO eFt-ban, 
5 OOO eFt-ban, 

659 967 eFt-ban, 
229 628 eFt-ban, 
430339 eFt-ban, 
502 881 eFt-ban, 
85001 eFt-ban, 

417880 eFt-ban. 
O eFt-ban, 

380301 eFt-ban, 
37 579 eFt-ban, 

Az engedélyezett létszámot a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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2/B. §. Az Ör. 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 
al Az intézményi működési bevételeket 4009 391 eFt-ban, 
b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 11 211 065 eFt-ban, 
c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 1 227050 eFt-ban, 
d) A központi költségvetési támogatást 8 341 691 eFt-ban, 

da) A normatív állami hozzájárulást 6 709 206 eFt-ban, 
db) A normatív kötött felhasználású támogatás 985827 eFt-ban, 
dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást 412220 eFt-ban, 
dd) A központosított előirányzatokat 123 630 eFt-ban, 
de) Az egyéb központi támogatásokat 110 808 eFt-ban, 

e) A fámogatásértékű bevételt 1 492 684 eFf-ban, 
eo) A működési támogatásértékű bevételt l 417 049 eH-ban, 
eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt 75635 eFt-ban, 

f) A véglegesen átvett pénzeszközt 10662895 eH-ban, 
fa) A működési átvett pénzeszközt 467015 eFf-ban, 
fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt 10195880 eFt-ban, 
g) A támogatási kölcsönök visszaférülése igénybevételéf 40 OOO eH-ban, 
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevéfelét 602536 eFf-ban, 

ha) A működési pénzmaradvány igénybevéfelét 364961 eFf-ban, 
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevéfelét 237575 eFf-ban, 

i) A hifel összegét 1 034395 eFt-ban, 
ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 434395 eFt-ban, 
ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 OOO eff-ban, 
id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét O eFt-ban, 
j) A működési kiadásokat 24001 912 eFt-ban, 

ja) A személyi juttatásokat 8369 749 eFt-ban, 
jb) A munkaadót terhelő járulékokat 2 244 228 eff-ban, 
je) A dologi kiadásokaf 8 191 407 eFt-ban, 
jd) Az egyéb folyó kiadásokat 1 021 274 eFt-ban, 
je) Az ellátottak pénzbeni jutatásait 50200 eFt-ban, 
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 4 125 054 eFt-ban, 
k) A felhalmozási kiadásokat 13 665 329 eff-ban, 

ka) A beruházási kiadásokat 283956 eFt-ban, 
kb) A városfejlesztési kiadásokat 12716783 eFt-ban, 
ke) A felújítási kiadásokat 562399 eFt-ban, 
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 102 191 eFt-ban, 

II A kölcsönök kiadásait 5 OOO eFt-ban, 
la) Az első lakáshozjutók támogatását 5 OOO eFt-ban, 
m) Ahiteltörlesztést 659 967 eFf-ban, 

ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eH-ban, 
mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 430339 eFt-ban, 

n) A tartalék összegét 289 499 eFt-ban, 
na) Az általános tartalék összegét 85001 eH-ban, 
nb) A céltarfalék összegét 204 498 eFt-ban, 

nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését Oeff-ban, 
nbb) Az intézményi átadást-átvételt 166 919 eH-ban, 
nbcl A kockázati tartalékot 37 579 eFt-ban, 

hagyja jóvá. 

Az engedélyezett létszámot a 7. - jelen rendelet 22. mellékiete - és a 8. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

3.§. (1). Az Ör. 7. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi 
juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. A 
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tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem 
fizethető. Az előző évi pénzmaradvány csak a pénzmaradvány 
jóváhagyását követően használható fel. A kötelezettséggel nem terhelt 
pénzmaradvány felhasználása el6tt a szakmai irányítást végz6 
osztályvezetővel és a gazdasági osztályvezet6vel való el6zetes egyeztetés 
szükséges. 

4/A. §. (1) Az Őr. alábbiakban felsorolt 

aj 1. melléklefe helyébe a 3. melléklet 

bj 2. mellékiete helyébe a 4. melléklet 

ej 3. mellékiete helyébe a 5. melléklet 

d) 4. mellékiete helyébe a 6. melléklet 

ej 5. mellékiete helyébe a 7. melléklet 

fj 6. mellékiete helyébe a 8. melléklet 

gj ll. mellékiete helyébe a 9. melléklet 

hj 19. mellékiete helyébe a 10. melléklet 

i) 20. mellékiete helyébe a 11. melléklet 

il 21. mellékiete helyébe a 12. melléklet 

k) 22. melléklefe helyébe a 13. melléklet 

I) 23. mellékiete helyébe a 14. melléklet 

m} 26. mellékiete helyébe a 15. melléklet 

nj 33. mellékiete helyébe a 16. melléklet 

o) 38. mellékiete helyébe a 17. melléklet 

p) 40. mellékiete helyébe a 18. melléklet lép. 


4/8. §. 	 (1 j Az Őr. alábbiakban felsorolt 
aj 1. mellékiete helyébe a 19. melléklet 

b) 4. mellékiete helyébe a 20. melléklet 
ej 5. mellékiete helyébe a 21. melléklet 
d} 6. mellékiete helyébe a 22. melléklet 
e) 7. mellékiete helyébe a 23. melléklet 
f) 20. mellékiete helyébe a 24. melléklet 
g) 21. mellékiete helyébe a 25. melléklet 
hj 22. mellékiete helyébe a 26. melléklet 
ij 33. mellékiete helyébe a 27. melléklet 
il 40. mellékiete helyébe a 28. melléklet lép. 

5. 	 §. !1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. június 29-én lép 
hatályba. 

(2) Az 1/B.§., 2/B.§. és a 4/B. § 2012. július O 1.-én lép hatályba. 

Nyíregyháza, 2012. június 28. 
//~ 

;~/\"./'--_.. \.., -", 

Dr. Szemán Sándor 
polgármester cimzetes főjegyző 
D~C 
E rendeletet 2012. június hó 28. napján kihirdetem. /v:t.\-<
Nyíregyháza, 2012. június 28. 

"~iJr. ~zemán Sándor 
~í,mzetes főjegyző 



