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Előkészítésben részt vett:  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Mezőhék Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2020. március 19-ai soros ülésére 

 
Mezőhék Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormány-

zati rendelet módosításáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Mezőhék Községi 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 1/2019.(II.14.) rendelet módosítását az alábbiak indokol-

ják: 

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézménye többletbevételek-

ből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.  

 

Mezőhék Község Önkormányzata és Mezőhéki Óvoda és Konyha költségvetési főösszege mind-

összesen 72.279.922,- Ft-tal módosul: 

• Az államháztartáson belüli támogatások növekedtek az alábbiak szerint: 

o Közfoglalkoztatási támogatás: 1.661.776,-Ft, ez kiadási oldalon a személyi juttatá-

sok, ezek közterhei és a dologi kiadásokat növeli. 

o Nemzeti Egészségbiztosítási támogatás: 1.732.200,-Ft 

o Köznevelési feladatok támogatása: 1.507.217,-Ft, 

o Működési támogatás: 191.165,- 

o Szociális, étkezési feladatok támogatása: 1.449.057,-Ft, 

o Működési célú, és kiegészítő támogatások: 358.775,-Ft 

 

• a közhatalmi bevételeink további 6.185.838,-Ft-tal növelték az előirányzatainkat. 

• További előirányzat módosítást, a működési és finanszírozási bevételek növekedése okozta. 
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Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítá-

sok, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően 

módosultak.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Mezőhék 

Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását. 

 

 

Mezőhék, 2020. március 19. 

 

                                                               Fórizs Ágnes Karolina 
                                                                                   polgármester                                                  
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Mezőhék Község Önkormányzata 
…../2020.(III.19. ) számú önkormányzati rendelete 
Mezőhék Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormány-
zati rendelet módosításáról 
 
Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az állam-
háztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján 
Mezőhék Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) számú önkor-
mányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 

 

Mezőhék Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2019. évi költ-

ségvetésének 

 

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT 221.370.809 

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT 221.370.809 

      

állapítja meg forintban, melyből 

 

Működési célú bevételek 111.010.129 

Működési célú kiadások 201.798.096 

Működési költségvetés egyenlege -90.787.967 

Felhalmozási célú bevételek 1.674.101 

Felhalmozási célú kiadások 1.449.792 

Felhalmozás költségvetés egyenlege 224.309 

Költségvetési bevételek összesen 112.684.230 

Költségvetési kiadások összesen 203.247.888 

Költségvetés egyenlege -90.563.658 

Finanszírozási bevételek 108.686.579 

- Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  

- Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  

Finanszírozási kiadások 18.122.921 

- Működési célú finanszírozási kiadás 18.122.921 

- Felhalmozási célú  finanszírozási kiadás  

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 90.563.658 
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2.§ 

 

(1) Az Ör. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép. 

(2) Az Ör. 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép. 

(3) Az Ör. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép. 

(4) Az Ör 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(5) Az Ör 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(6) Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

(7) Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

(8) Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

(9) Az Ör 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

(10) Az Ör 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

(11) Az Ör 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép. 

(12) Az Ör 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

(13) Az Ör 10. melléklete helyébe e rendelet 10.1 melléklete lép. 

(14) Az Ör 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

(15) Az Ör 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

(16) Az Ör 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

(17) Az Ör 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

(18) Az Ör 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép 

(19) Az Ör 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép 

(20) Az Ör 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép 

(21) Az Ör 17. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép 

 

3.§ 

 

 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Mezőhék, 2020. március 19. 
 
 
 
 Fórizs Ágnes Karolina  dr. Enyedi Mihály  
 polgármester jegyző 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 
 

Az 1. §-hoz 

 

 Az önkormányzat 2019. évi kiadási és bevételi főszáma kerül bemutatásra. A költségvetési bevéte-
lek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, to-
vábbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a műkö-
dési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül 
az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.  

A 2. §-hoz 

 Az eredeti rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza kibontva. 
 

A 3.§-hoz 

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.  
 
 

 
 
 

 
 
 Fórizs Ágnes Karolina dr. Enyedi Mihály 
 polgármester jegyző 

 
 
 
 
 


