
Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének f) pontjában  kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. §  Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban:  költségvetési rendelet ) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi 

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 877.736 ezer forintban, a módosított főösszegét 

1.090.300 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet 

tartalmazza.” 

 

2. §  A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „ 3. § (2) Az önkormányzat összesített 2012. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt  

   előirányzatonként: 

      a) önkormányzat költségvetési támogatása                                                   444.082 e Ft, 

      b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          216.525 e Ft, 

          amelyből 

          ba) elkülönített állami pénzalaptól   műk. célú                     18.654 e Ft, 

          bb) elkülönített állami pénzalaptól felhalm. célú                  11.292 e Ft, 

          bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                        28.939 e Ft, 

          bd) helyi önkormányzattól   működési célú                          43.001 e Ft, 

          be) helyi önkormányzattól fejlhalm. célú                               8.478 e Ft,     

          bf) többcélú kistérségi társulástól                                         27.027 e Ft, 

          bg) Az államháztartás központi alrendszerén belülről 

          kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 

          - működési célra                                                                      2.033 e Ft, 

          - felhalmozási célra                                                                68.292 e Ft, 

          bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 

          elszámolható összegből                                                            8.809 e Ft 

          származik, 

      c) közhatalmi bevétel az önkormányzat sajátos műk. bevételével                   241.038 e Ft, 

      d) intézményi működési bevétel (közhatalmi bevétel nélkül)                            86.206 e Ft, 

      e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                                                10.144 e Ft, 

      f) dolgozók lakásépítési kölcsöntörlesztése                                                            180 e Ft.” 

 

 

3. §  A költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 4. § (2) Az önkormányzat összesített 2012. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 
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 a) működési költségvetés                                                                                         830.595 e Ft  

     aa) személyi jellegű kiadások                                                           403.109 e Ft 

     ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális  

            hozzájárulási adó                                                                       101.584 e Ft 

     ac) dologi jellegű kiadások                                                               230.792 e Ft 

     ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           7.873 e Ft 

     ae) támogatásértékű működési kiadás                                                  3.020 e Ft 

     

     af) egyéb működési célú kiadások  ÁHT-n kívülre                              7.406 e Ft 

     ag) társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás                                         76.811 e Ft 

 

 b) felhalmozási költségvetés                                                                                  150.498 e Ft  

     ba) intézményi beruházások                                                               138.419 e Ft 

     bb) felújítások                                                                                        8.005 e Ft 

     bc) támogatásértékű felhalmozási célú kiadás                                       1.712 e Ft 

     bd) felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kív.                            2.362 e Ft 

 

c) kölcsönök törlesztése                                                                                            92.192 e Ft”  

 

4. § A költségvetési rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

    

„5. § (1) A költségvetés eredeti egyenlege 58.786 ezer Ft hiány, módosított egyenlege  92.125 

             ezer Ft hiány. 

         (2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának fedezése belső finanszírozással történik. 

         (3) A belső finanszírozás fedezete az előző évek pénzmaradványának összege. Az 

             eredeti pénzmaradvány 58.786 ezer Ft (működési célú 32.860 ezer Ft, felhalmozási 

             célú 25.926 ezer Ft), a módosított pénzmaradvány 92.125 ezer Ft (működési célú 

             23.833 ezer Ft, felhalmozási célú 68.292 ezer Ft).”  

 

5. § A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – 

közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 143 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 145 fő.” 

 

6. §  A költségvetési rendelet 8. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

   „8. § (2) Az önkormányzat összevont költségvetésének módosított céltartaléka 17.015 ezer 

               Ft.” 

7. § A költségvetési rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

    „9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési 

            főösszegét 141.352 ezer forintban, a módosított főösszegét 146.375 ezer forintban 

            állapítja meg a 8. melléklet alapján.” 

 

8. § A költségvetési rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

     

    „10. § (2) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt  

             előirányzatonként 
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              a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                140.995 e Ft, 

              b) intézményi működési bevétel                                                   5.380 e Ft.” 

 

 

9. § A költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

     „ 11. § (2) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az 

                      alábbiakban részletezett tételekből tevődnek össze, azaz  

 

                  a) működési költségvetés                                                              145.400 e Ft 

                       aa) személyi jellegű kiadások                        47.465 e Ft 

                       ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

                        szociális hozzájárulási adó                           12.058 e Ft 

                       ac) dologi jellegű kiadások                            20.471 e Ft 

                        ad) társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás   65.406 e Ft 

 

                   b) felhalmozási költségvetés:                                                               975 e Ft 

                        ba) intézményi beruházások                                975 e Ft.” 

 

10. § A költségvetési rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

       „ 13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi eredeti  

                 költségvetési főösszegét 819.923 ezer forintban, módosított főösszegét 998.115  

                 ezer forintban állapítja meg a 7. melléklet alapján.” 

 

11. § A költségvetési rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

       „14. § (2) A önkormányzat saját, 2012. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt  

                       előirányzatonként: 

                   a) költségvetési támogatás                                                               444.082 e Ft 

                   b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű                        196.451 e Ft 

                        bevétel, amelyből 

                         ba) elkülönített állami pénzalapból műk. célú                18.654 e Ft 

                         bb) elkülönített állami pénzalapból felhalm. célú           11.292 e Ft 

                         bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                   28.939 e Ft 

                         bd) helyi önkormányzatoktól működési célú                   39.065 e Ft 

                     

                         be) többcélú kistérségi társulástól                                    27.027 e Ft 

                         bf) az államháztartás központi alrendszerén belülről 

                               kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 

                                   működési célra                                                         2.033 e Ft 

                                   felhalmozási célra                                                  68.292 e Ft 

                         bg) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 

                               elszámolható összegből                                                1.149 e Ft 

                    származik,        

                    c) közhatalmi bevétel + az önkorm. sajátos műk. bev.                    240.939 e Ft 

                    d) intézményi működési bevétel (közhatalmi nélkül)                       14.401 e Ft 

                    e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                               10.144 e Ft 

                    f) dolgozók lakásépítési kölcsöntörlesztése                                            180 e Ft 

                    g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                         91.918 e Ft 
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                        ebből  működési célra                                                     23.626 e Ft 

                                   fejlesztési célra                                                     68.292 e Ft.       

       

  12. § A költségvetési rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

          „15. § (2) Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt módosított előirányzatai az  

                        alábbiakban részletezett tételekből tevődnek össze: 

                        a) működési költségvetés                                                                750.840 e Ft 

                            aa) személyi jellegű kiadások                                 71.473 e Ft 

                            ab) munkaadókat terhelő járulékok és  

                                  szociális hozzájárulási adó                               16.474 e Ft 

                            ac) dologi jellegű kiadások                                     65.469 e Ft 

                            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                  587 e Ft 

                            ae) támogatásértékű működ. kiadás                           2.420 e Ft 

                            af) működési célú peszk.átadás ÁHT-n kívülre         7.406 e Ft 

                            ag) társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás              11.405 e Ft 

                            ah) intézményfinanszírozás működési célra          575.606 e Ft 

 

                        b) felhalmozási költségvetés                                                           138.068 e Ft 

                            ba) intézményi beruházások                                  125.014 e Ft 

                            bb) felújítások                                                            8.005 e Ft 

                            bc) egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás         4.074 e Ft 

                            bd) intézményfinanszírozás felhalmozási célra            975 e Ft 

                         

                        c) kölcsönök törlesztése                                                                    92.192 e Ft 

                        d) céltartalék                                                                                     17.015 e Ft.” 

 

13. § A költségvetési rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

       

        „ 17. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola,  

                    Szakiskola, EPSZ és AMI 2012. évi eredeti költségvetési főösszegét 269.171 ezer 

                    Ft-ban, módosított költségvetési főösszegét 300.612 ezer Ft-ban állapítja meg a  

                    9. melléklet szerinti részletezésben. 

       

   (2) A képviselő-testület az intézmény 2012. évi – közhasznú foglalkoztatottak  

   nélküli - átlagos statisztikai állományi létszámát – átlaglétszám – 63 főben, az év  

   utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 63 főben állapítja meg.”  

 

 

14. § A költségvetési rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

       „ 18. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda 2012. évi eredeti  

                        költségvetési főösszegét 109.236 ezer Ft-ban, a módosított főösszegét 115.127  

                        ezer Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti részletezésben.” 

 

15. § A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

      „ 19. § (1) A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2012. évi eredeti  

                      költségvetési főösszegét 80.445 ezer Ft-ban, a módosított főösszegét 91.324  

                      ezer Ft-ban állapítja meg a 11.  melléklet szerinti részletezésben.” 
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16. § A költségvetési rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

     

      „ 20. § (1) A Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati társulás 2012. évi   

                       eredeti költségvetési főösszegét 2.945 ezer Ft-ban, a módosított főösszegét  

                      15.328 ezer Ft-ban állapítja meg a 20.  melléklet alapján.” 

 

17. §  E rendelet 2013. április 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. december 

30. napjától kell alkalmazni. 

 

Mezőfalva, 2013. április 24.                                                             

                                                                                                                

                                                                                                                             

 

Márok Csaba sk.                                  Borbély Anikó sk. 

polgármester                                                                                                          jegyző                

                                                     

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2013. április 25. napján. 

 

Mezőfalva, 2013. április 25. 

 

 

                                                     Borbély Anikó sk. 

                                                             jegyző 

 

 


