
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013.(V. 14.) rendelete 
 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.6) rendelet módosításáról 
 
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III. 6) rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő szöveg lép 

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2012. évi 
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 120.141 ezer Ft-ban; ezen belül 

a) a felhalmozási célú kiadást 
ebből: 

- a beruházások összegét 
- a felújítások összegét 
- a felhalmozási célú pénzeszköz-

átadást 
b) a működési célú bevételeket 
c) a felhalmozási célú bevételeket 
d) a pénzmaradvány felhasználást                                                                                                                       
e) a működési célú kiadásokat 

ebből: 
- a személyi kiadásokat 
- a munkaadókat terhelő járuléko- 

kat és a szociális hozzájárulási 
adót  

- a dologi kiadásokat 
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 
- a működési célú pénzeszközáta- 

dást 
f) a kölcsön felvételét, visszatérülését 
i) a kölcsön folyósítását, törlesztését 
g) a céltartalékot 
h) az általános tartalékot 

26 700 ezer Ft-ban; 
 

11 930 ezer Ft-ban; 
10 894 ezer Ft-ban; 

 
3 876 ezer Ft-ban; 

87 836 ezer Ft-ban;   
1 560 ezer Ft-ban; 

22 063 ezer Ft-ban; 
59 596 ezer Ft-ban; 

 
7 842 ezer Ft-ban; 

 
 

1 894 ezer Ft-ban; 
18 444 ezer Ft-ban; 

3 445 ezer Ft-ban; 
  

27 971 ezer Ft-ban; 
9 150 ezer Ft-ban; 

25 973 ezer Ft-ban; 
7 028 ezer Ft-ban; 

844 ezer Ft-ban 
állapítja meg.  

2. § A Rendelet 5. §-ának első mondata helyébe a következő szöveg lép: „Az Áht. 5. § 
(3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -14 191 Ft”. 

3. § A Rendelet megváltozott 1. és 4. mellékleteit jelen rendelet melléklete tartalmazza.  
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4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
Fertőhomok, 2013. április 30. 
 
 
 
 

Horváth Attila 
polgármester 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Fertőhomok, 2013. május 14. 
 
 
 
 
 
 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző 
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Melléklet a 3/2012.(V. 14.) rendelethez 
 


