
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

   „2. § (2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi 

                 módosított költségvetését 

 

552.482 ezer Ft költségvetési bevétellel 

588.179 ezer Ft költségvetési kiadással 

35.697 ezer Ft költségvetési hiánnyal 

(ebből 35.697 ezer Ft működési) 

                  állapítja meg. 

                  A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.” 

 

 

2. § (1)  A költségvetési rendelet   1. melléklete helyébe e rendelet   1. melléklete lép.         

       (2)  A költségvetési rendelet   2. melléklete helyébe e rendelet   2. melléklete lép. 

       (3)  A költségvetési rendelet   3. melléklete helyébe e rendelet   3. melléklete lép. 

       (4)  A költségvetési rendelet   4. melléklete helyébe e rendelet   4. melléklete lép. 

       (5)  A költségvetési rendelet   5. melléklete helyébe e rendelet   5. melléklete lép. 

       (6)  A költségvetési rendelet   6. melléklete helyébe e rendelet   6. melléklete lép. 

       (7)  A költségvetési rendelet   7. melléklete helyébe e rendelet   7. melléklete lép. 

       (8)  A költségvetési rendelet  11. melléklete helyébe e rendelet  8. melléklete lép. 

       (9)  A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet   9. melléklete lép.   

      (10) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.  

      (11) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

       

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

 

„5. § (1) A költségvetés eredeti egyenlege 37.000 ezer Ft hiány, módosított egyenlege 35.697  

              ezer Ft hiány. 

         (2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 

              évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.” 

 

4. § A költségvetési rendelet 8. §-a   helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „8. § (1) Az önkormányzat a kiadások között 18.000 ezer Ft eredeti, 11.601 ezer Ft 

módosított tartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt. 

            (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”  
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5. §  A költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

   „10. § (1) Az önkormányzat saját 2015. évi eredeti költségvetési főösszegét 271.426 ezer 

forintban, a módosított költségvetési főösszegét 316.976 ezer forintban állapítja meg.” 

                                                                                                                              

6. § (1) A költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

    „11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi eredeti                     

költségvetési főösszegét 83.988 ezer forintban, a módosított költségvetési főösszegét 86.617 

ezer forintban állapítja meg.” 

 

7. § A költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

    „12. § (1) A képviselő-testület a Tündérkert Óvoda 2015. évi eredeti költségvetési 

főösszegét 98.434 ezer forintban, módosított költségvetési főösszegét 98.768 ezer Ft-ban 

állapítja meg.” 

 

8. §  A költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

      „13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézmény 2015. évi eredeti költségvetési főösszegét 93.841 ezer forintban, módosított 

költségvetési főösszegét 94.316 ezer forintban állapítja meg.” 

 

9. §  E rendelet 2015. szeptember 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. 

június 30. napjától kell alkalmazni. 

 

Mezőfalva, 2015. szeptember 2.                                                          

                                                                                                                

                                                                                                                             

 

Márok Csaba s.k.                                 Borbély Anikó s.k. 

polgármester                                                                                                         jegyző             

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 4. 

 

 

 Borbély Anikó s.k. 

 jegyző    

                  

 


