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Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(IX. 27.) önkormányzati 

rendelete 

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati 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 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása 

alapján Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) számú 

önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

(1) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2022. évi 

költségvetésének 

 

a) Bevételi főösszegét 235 160 834 Ft  

b) Kiadási főösszegét 235 160 834 Ft-ban állapítja meg, melyből 

c) Működési célú bevételek 111 881 448 Ft 

d) Működési célú kiadások 196 911 684 Ft 

e) Működési költségvetés egyenlege -85 030 236 Ft 

f) Felhalmozási célú bevételek 2 085 972 Ft  

g) Felhalmozási célú kiadások 37 206 124 Ft 

h) Felhalmozás költségvetés egyenlege – 35 120 152 Ft 

i) Költségvetési bevételek összesen 113 967 420 Ft 

j) Költségvetési kiadások összesen 234 117 808 Ft 

k) Költségvetés egyenlege -120 150 388 Ft 

l) Finanszírozási bevételek37 350 695 Ft 

la) Előző évi működési célú maradvány 121 193 414 Ft 

lb) Előző évi felhalmozási célú maradvány 

lc) Államháztartáson belüli megelőlegezés  

m) Finanszírozási kiadások 1 043 026 Ft 

ma) Működési célú finanszírozási kiadás 1 043 026 Ft 

mb) Felhalmozási célú finanszírozási kiadás  

n) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 120 150 388” 

 (2) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

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

 

„(3) Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a működési célú és felhalmozási 

célú bevételek és kiadások összevont mérlegét a rendelet 2. és a 3. mellékletek részletezik.” 

(3) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(4) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a ren-

delet 4. melléklete tartalmazza.” 

2. § 

(1) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi Beruházási és felújítási kiadások előirányzatait 

feladatonként a rendelet 5. melléklete részletezi.” 

(2) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

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

„(2) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi kiemelt támogatásait a rendelet 6. számú mellék-

lete tartalmazza.” 

(3) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Mezőhék Község Önkormányzata által 2022. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait 

jogcímenként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.” 

(4) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi működési költségvetési bevételeinek 

forrásösszetételét a rendelet 8. melléklete részletezi.” 

 

(5) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A Mezőhék Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei a ren-

delet 9. melléklete tartalmazza.” 

(6) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadása-

inak mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 10. mellék-

lete részletezi.” 

 

(7) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 

11. melléklete részletezi.” 
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(8) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Mezőhéki Óvoda 2022. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 12. melléklete 

tartalmazza.” 

(9) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a 

rendelet 14. melléklete tartalmazza.” 

(10) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) A Mezőhék Község Önkormányzata által 2022. évben adott közvetett támogatások a rendelet 

15. melléklete részletezi.” 

(11) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(11) Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a rendelet 13. mellék-

lete tartalmazza.” 

(12) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(13) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 80.301.159,- Ft-ban határozza meg. A Me-

zőhék Község Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzatát a rendelet 17. mellék-

lete tartalmazza.” 

(13) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (15) Mezőhék Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata-

inak keretszámait a rendelet 18. melléklete tartalmazza.” 

(14) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(16) Mezőhék Község Önkormányzata által megkötött többéves kihatással járó, adósságot kelet-

keztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig a 19. melléklet tartalmazza.” 

(15) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(17) Mezőhék Község Önkormányzata a saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 20. melléklete részle-

tezi.” 
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(16) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(18) Mezőhék Község Önkormányzata a 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rende-

let 21. melléklete részletezi.” 

(17) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármes-

terre ruházza az alábbi támogatásokat: 

 rendkívüli települési támogatás 

 temetési segély 

 lakhatási támogatás 

 köztemetés” 

 

 

3. § 

(1) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 2.1 melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 2.2 melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
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(11) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 10.1 melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(18) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

(20) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

(21) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. 

(22) A Mezőhék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 

 

4. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 28-án lép hatályba, és 2022. szeptember 29-én hatályát veszti. 

 

 

 

 

Fórizs Ágnes Karolina                                                            dr. Enyedi Mihály 

polgármester   jegyző 

 


