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A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
8/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.) 
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)-(4) 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 a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. évi 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 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 
A 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
 „(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi költségvetési bevételeket 

18.014.216 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 
 

Költségvetési  bevételek: 
- intézményi működési bevételek 2.861.043 eFt
- önkormányzatok sajátos működési bevétele 5.726.802.eFt
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.292.517 eFt
- önkormányzatok költségvetési támogatása 5.353.149 eFt
- TB alaptól átvett pénzeszközök 218.283 eFt
- támogatás értékű bevétel 2.532.422 eFt
- kölcsönök visszatérülése 30.000 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 20.725.460 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a 

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

- személyi jellegű kiadások 6.121.880 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 1.613.732 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 90.583 eFt
- dologi jellegű kiadások 5.661.965 eFt
-  működési  támogatások 1.423.330 eFt
- kölcsönnyújtás 85.586 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 2.711.244 eFt-ban, ebből működési hiányt 727.793 eFt-

ban, a fejlesztési hiányt 1.983.451 eFt-ban állapítja meg. 
 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: 
 

Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 
 
          Működési célra:                                                                       724.400 eFt
          Felhalmozási célra:                                                                  1.379.030 eFt
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra    3.393 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének 
külső finanszírozására szolgáló bevételek: 
Működési célú hitel felvétele - eFt
Működési célú hitel felvétele (ZTE Kosárlabda Klub)                     - eFt
Felhalmozási célú hitel felvétele                                                       928.795 eFt
Finanszírozási bevételek összesen:                                                  3.035.618 eFt
Finanszírozási célú kiadások: 
Hitel és kölcsöntörlesztés                                                                  324.374 eFt
Finanszírozási kiadások összesen:                                                  324.374 eFt

 
(5)  A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 408.919 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az 

általános tartalék összege 4.800 eFt, a céltartalék összege 404.119 eFt, melyből a 
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére alakult 
Önkormányzati Társulásé 348.331 eFt. 

 
(6)   A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 4.563.190 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás 178.231 eFt, céltartalék összege 58.678 eFt, 
a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére 
alakult Önkormányzati Társulásé 345.444 eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú 
melléklet tartalmazza. 

  
(7)  A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 756.275 eFt-ban állapítja meg, melyből a 

felújítási célú pénzeszközátadás 67.791 eFt, céltartalék összege 3.421 eFt, a 
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére alakult 
Önkormányzati Társulásé 228.000 eFt célonkénti részletezését a 8. számú mellékletben 
foglaltak szerint.” 

 
2. § 

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

4., 5., 6., 7., 8. és 9. számú melléklete lép. 
 
(2) Az R. 5/a. és 6/a. számú melléklete a jelen rendelet 10. és 11. számú mellékletével 

módosul. 
 

   



3. § 
 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. március 8. napján 12 órakor 

lép hatályba.  
 
(2) Hatályát veszti 2012. április 1. napján a helyi tömegközlekedés igénybevételének 

szabályairól szóló 36/2003. (XI.28) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 
51/2004. (XII.03.) sz. rendelet 
51/2005. (XI.25.) sz. önkormányzati rendelet 
39/2006. (IX.22.) sz. önkormányzati rendelet 
57/2006. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelet 
52/2007. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet 
45/2008. (XI.28.) sz. önkormányzati rendelet 
31/2009. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelet 
47/2009. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelet.  
 

(3) Ez a rendelet 2012. április 2. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

 
 
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a 2011. utolsó ei.módosítás.xls. dokumentumban található 

   

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/1/7/8/2/9/doc_url/kozl_12_03_08_mell.xls
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