
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 

32/2012.(VIII.30.) 
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. § fl) bekezdés dl pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokrói szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (21 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés aj pontjában biztosított 
véleményezési jogkörébe n eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az 
Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés fl pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

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

(l) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi 
a) költségvetési bevételeit 36.934.987.000 forintban 

(a továbbiakban: eFt.) 
b) finanszírozási bevételeit 1.636.931 eFt-ban, 
c) összes bevételét 38.571.918 eFt-ban, 
dj költségvetési kiadásait 37.911.951 eFt-ban, 
ej finanszírozási kiadásait 659.967 eFt-ban, 
f) összes kiadását 38.571.918 eFt-ban, 
g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 976.964 eFt-ban, 
h) a költségvetés összesített hiányát 1.636.931 eFt-ban 
állapítja meg. 

Az l. melléklet szerinti - jelen rendelet 3. mellékiete - részletezéssel, míg a 2012. évi 
normatív állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2.:23. mellékletekben 
foglaltak szerint állapítja meg. 

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

(1 J A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi 
aj költségvetési bevételeit 37.541 .678.000 forintban 

(a továbbiakban: eFt.) 
b) finanszírozási bevételeit 1.798.256 eFt-ban... 
ej összes bevételét 39.339.934 eFt-ban, 
d) költségvetési kiadásait 38.338 339 eff-ban... 
e) finanszírozási kiadásait 1.001.595 eFt-ban... 
fl összes kiadását 39.339.934 eFt-ban, 
g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 796.661 eFt-ban, 
hj a költségvetés összesített hiányát l .798.256 eFt-ban 
állapítja meg. 

Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 12. mellékiete részletezésseL míg a 2012. évi 
normatív állami hozzájárulás összegét jogcimenként a 2; 23. mellékletekben 
foglaltak szerint állapítja meg. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból 
a) 763.861 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi 

pénzmaradványból 
bj 434.395 eFf-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt 

összeg) 
cl 	 600.000 eFt-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt -vel 

megkötött hitelszerződés alapján 2012. évi rövidlejáratú működési 
hitelfelvételIel 

finanszírozza. 

2/A. §. Az Ör. 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 
aj Az intézményi működési bevételeket 
bJ Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 
ej 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 előirányzafokat 
de) Az egyéb központi támogatásokat 

ej A támogatásértékű bevételt 

ea) A működési támogatásértékű bevételt 

eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt 


fJ A véglegesen átvett pénzeszközt 

fa) A működési átvett pénzeszközt 

fbI A felhalmozási átvett pénzeszközt 

g) 	 A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 
hj Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 

ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét 
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 

iJ A hitel összegét 
ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 
ibJ A működési rövidlejáratú hitel összegét 
id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét 
il A működési kiadásokat 


ja) A személyi juttatásokat 

jb) A munkaadót terhelő járulékokat 

jcJ A dologi kiadásokat 

jd) Az egyéb folyó kiadásokat 

je J A szociálpolitikai és egyéb juttatásokat 

jfJ Az egyéb működési célú támogatásokat 
kj A felhalmozási kiadásokat 


kaJ A beruházási kiadásokat 

kbJ A városfejlesztési kiadásokat 

ke) A felújítási kiadásokat 

kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 


I) A kölcsönök kiadásait 

laJ Az első lakáshoz jutók támogatását 

m) Ahiteltörlesztést 


maj A hosszúlejóratú működési célú hitelek törlesztését 
mbJ A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 

n) A tartalék összegét 

naJ Az általános tartalék összegét 

nb) A célfartalék összegét 


nbaJ Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését 

nbb) Az intézményi átadást-átvételt 

nbc) A kockázati tartalékot 


hagyja jóvá. 

3 933899 eFf-ban, 
11 211 065 eFf-ban, 
1 215 242 eff-ban, 
8 600 807 eFt-ban, 
6 709 207 eff-ban, 

l 118 288 eFt-ban, 
412 220 eFt-ban, 

190 003 eFt-ban, 
171 089 eFf-ban, 

l 325 195 eFt-ban, 
1 249171 eff-ban, 

76024 eFt-ban, 
10 608 779 eFt-ban, 

428 961 eFt-ban, 
10 179 818 eff-ban, 

40 OOO eFt-ban, 
602 536 eFf-ban, 
366 177 eff-ban, 
236359 eFt-ban, 

1034 395 eff-ban, 
434395 eFf-ban, 
600 OOO eFt-ban, 

OeFt-ban, 
23 668246 eFt-ban, 
8 257 133 eFt-ban, 
2212661 eFf-ban, 
7 937 114 eFf-ban, 
1 041 312 eFt-ban, 

1 859 239 eff-ban, 
2 360 787 eFt-ban, 

13 669 456 eff-ban, 
286 964 eFt-ban, 

12 711 908 eFt-ban, 
563 709 eFt-ban, 
101 875 eff-ban, 

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

659 967 eFt-ban, 
229 628 eFt-ban, 
430339 eFt-ban, 
574249 eFt-ban, 
84 556 eFf-ban, 

489 693 eFf-ban, 
Oeff-ban, 

452 114 eFf-ban, 
37 579 eFt-ban, 
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Az engedélyezett létszámot a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

2/8. §. Az Ör. 3. § (l J helyébe a következő rendelkezés lép: 
a) Az intézményi működési bevételeket 4 021 199 eFt-ban, 
b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit II 211 065 eFt-ban. 
ej A felhalmozási és tŐkejellegű bevételeket 1 215242 eFf-ban. 
d) A központi költségvetési támogatást 9213901 eFf-ban. 

da) A normatív állami hozzájárulást 6 709 207 eFt-ban, 
db) A normatív kötött felhasználású támogatás l 227793 eFf-ban, 
dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást 412 220 eFt-ban, 
dd) A központosított előirányzatokat 204 621 eFt-ban, 
de) Az egyéb központi támogatásokat 660 060 eFt-ban, 

e) A támogatásérfékű bevételt l 265 798 eFt-ban, 
ea) A működési támogatásérfékű bevételt 1 201 591 eFt-ban, 
eb) A felhalmozási támogatásérfékű bevételt 64207 eFt-ban. 

f) A véglegesen átvett pénzeszközt 10574473 eFt-ban, 
fa) A működési átvett pénzeszközt 428 961 eFt-ban, 
fbJ A felhalmozási átvett pénzeszközt 10 145 512 eFt-ban, 
gJ A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 OOO eFt-ban, 
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 763861 eFt-ban, 

ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét 508 549 eFt-ban, 
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 255312 eFt-ban, 

i) A hitel összegét 1 034395 eFt-ban, 
ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 434 395 eFf-ban, 
ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 OOO eFt-ban, 
id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét O eFt-ban, 
il A működési kiadásokat 24442442 eFt-ban, 

ja) A személyi juttatásokat 8473911 eFt-ban, 
jb) A munkaadót terhelő járulékokat 2 269 786 eFt-ban, 
je) A dologi kiadásokat 8 394 636 eFt-ban, 
jd) Az egyéb folyó kiadásokat l 052 512 eFt-ban, 
je) A szociálpolitikai és egyéb juttatásokat 1 876 385 eFt-ban, 
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 2375212 eFt-ban, 
kl A felhalmozási kiadásokat 13 679 427 eFt-ban, 

ka) A beruházási kiadásokat 294 81 7 eFt-ban, 
kb) A városfejlesztési kiadásokat 12 702 926 eFt-ban, 
ke) A felújítási kiadásokat 574059 eFt-ban, 
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 102 625 eFt-ban, 

lj A kölcsönök kiadásait 5 OOO eFf-ban, 
la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 OOO eFt-ban, 
m) Ahiteltörlesztést 1 001 595 eFt-ban, 

ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eFt-ban, 
mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 371 967 eFt-ban, 
me) A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését 400 OOO eFt-ban, 

n) A tartalék összegét 216470 eFt-ban, 
na) Az általános tartalék összegét 64660 eFt-ban, 
nb) A céltartalék összegét 151 810 eFt-ban, 

nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését O eFt-ban, 
nbb) Az intézményi átadást-átvételt O eFt-ban, 
nbc) Az egyéb céltartalékot 73.336 eFt-ban, 
nbd) A kockázati tartalékot 78474 eFt-ban, 

hagyja jóvá. 

Az engedélyezett létszámot a 7. - jelen rendelet 17. mellékiete - és a 8. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

3. §. Az Ör. 4. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(2) A beruházási feladatok megvalósításához a 2009. évben megkötött hitelszerződések 
alapján felvett hitelből 2012. évben 434.395 eFt, 2013. évben 483.692 eFt beruházási 
hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogya felvett hitelek, a kibocsátott 
kötvények törlesztő részletét és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és 
megfizeti. 

41A. §. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt 

a) 1 . mellékiete helyébe a 3. melléklet 

b) 3. mellékiete helyébe a 4. melléklet 

ej 4. mellékiete helyébe az 5. melléklet 

dl 20. mellékiete helyébe a 6. melléklet 

e) 21. mellékiete helyébe a 7. melléklet 

fJ 22. mellékiete helyébe a 8. melléklet 

g) 31. mellékiete helyébe a 9. melléklet 

hj 33. mellékiete helyébe a 10. melléklet 

iJ 40. mellékiete helyébe a 11 . melléklet lép. 


418. §. (1 l Az Ör. alábbiakban felsorolt 
aj 	 1. mellékiete helyébe a 12. melléklet 

bl 3. mellékiete helyébe a 13. melléklet 
ej 4. mellékiete helyébe a 14. melléklet 
d) 5. mellékiete helyébe a 15. melléklet 
ej 6. mellékiete helyébe a 16. melléklet 
fJ 7. mellékiete helyébe a 17. melléklet 
gJ 9. mellékiete helyébe a 18. melléklet 
hj 10. mellékiete helyébe a 19. melléklet 
iJ II . mellékiete helyébe a 20. melléklet 
il 19. mellékiete helyébe a 21 . melléklet 
kj 20. mellékiete helyébe a 22. melléklet 
lj 21. mellékiete helyébe a 23. melléklet 
ml 22. mellékiete helyébe a 24. melléklet 
nj 28. mellékiete helyébe a 25. melléklet 
o) 29. mellékiete helyébe a 26. melléklet 
pJ 31. mellékiete helyébe a 27. melléklet 
qJ 33. mellékiete helyébe a 28. melléklet 
r) 34. mellékiete helyébe a 29. melléklet 
sj 38. mellékiete helyébe a 30. melléklet 
tJ 40. mellékiete helyébe a 31. melléklet lép. 

5. §. (1 J E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. augusztus 31 .-én lép hatályba. 

(2) Az l/A.§., 2/A.§. és a 4/A. § 2012. június 30.-án lép hatályba. 

Nyíregyháza, 2012. augusztus 30. 

l~ 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 
pOlgármester címzetes főjegyző 

Erendeletet 2012. augusztus hó 30. napján kihirdetem. ~c,. 

Nyíregyháza, 2012. augusztus 30.' 	 f>L~/1 
 ''''é\ Dr. Szemán Sándor 
I ~ ~ \címzetes főjegyző
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