
 

                                                                                                                                                                         

Mezőhék Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  

 

2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete  

 

Mezőhék Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 

 

 

Mezőhék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében 

eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében 

eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdés felhatalmazása 

alapján eljárva a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

A rendelet hatálya a Képviselő- testületre és annak bizottságára, valamint az Önkormányzatra 

és a Mezőhéki Óvodára terjed ki. 

 

2.§. 

Az Önkormányzat  kiadásait a 2., 2/a. sz. melléklet tartalmazza. 

A Mezőhéki Óvoda kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Az önkormányzat bevételei 

 

3. §. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőhék Község Önkormányzatának a 2015. 

évi összes bevételi előirányzatának főösszegét 145 827- eFt-ban állapítja meg az 1., 1/a-b. 

számú mellékletek szerint, forrásonként. 

A Mezőhéki Óvoda bevétele 12 063- eFt, ebből állami támogatás 9 621- eFt az 1/a. sz. 

melléklet szerint. 

 

Az Önkormányzat kiadásai 

 

4. §. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőhék Község Önkormányzatának kiadási 

előirányzatának főösszegét   145 827- eFt-ban határozza meg a 2., 2/a-b, 3. számú mellékletek 

szerint, előirányzatonként. 

 

Ezen belül: 

Önkormányzat kiadásai feladatonként 2/a. sz. melléklet szerint. 

Felhalmozási – és felújítási kiadások 4. sz. melléklet szerint 

 

A Mezőhéki Óvoda kiadási előirányzatának főösszegét 12 063- eFt-ban határozza meg a 3. 

számú mellékletek szerint. 

A Képviselőtestület a Mezőhék Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú 

bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását a 6. sz. mellékletben rögzítettek szerint 

fogadja el. 



 

 

5.§. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Mezőhéki Óvoda dolgozóinak létszámkeretét a 4. 

számú melléklet szerint fogadja el. 

 

6. §. 

A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650.-Ft-ban határozza meg. 

 

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

7.§. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi pótelőirányzatokat   az 

Önkormányzat és az Óvoda részére a rendeltetésének megfelelően bontsa le. A Képviselő-

testület félévente dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 

 

8.§. 

A saját hatáskörű előirányzat módosításáról a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Képviselő-testület 

évente kétszer dönt. Június 30-at követő első ülésen, - december 31-et megelőző ülésen-, 

valamint a zárszámadást megelőző havi ülésen. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

9.§. 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

Mezőhék, 2015. február 25.  

                                                                                       

 

  Fórizs Ágnes                                                                    dr Farkasinszki Fanni  

  polgármester                                                                            aljegyző 

 

 

A rendelet szövegét a 15/2015.(XII.08.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2015. december 8-tól. 

 

A rendelet szövegét a 15/2015.(XII.08.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2015. december 8-tól. 

 

A rendelet szövegét a 15/2015.(XII.08.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2015. december 8-tól. 

 

A rendelet szövegét a 15/2015.(XII.08.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2015. december 8-tól. 

 

 


