
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2012.(XII. 10.) rendelete 
 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II. 29.) rendeletének 
módosításáról 

 
Hegykő 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:  
 
1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II. 29.) rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. § helyébe a következő szöveg lép:  

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2012. évi 
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 471 784 ezer Ft-ban; ezen belül 

a) a felhalmozási célú kiadást 
ebből: 

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

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 járulé- 

kokat és a szociális hozzájárulási 
adót 

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

f) a kölcsön folyósítást 
g) a céltartalékot 
h) az általános tartalékot 

139 957 ezer Ft-ban; 
 

92 573 ezer Ft-ban; 
30 559 ezer Ft-ban; 

 
16 825 ezer Ft-ban; 

361 735 ezer Ft-ban; 
7 893 ezer Ft-ban; 

102 156 ezer Ft-ban; 
295 310 ezer Ft-ban; 

 
123 165 ezer Ft-ban; 

 
 

33 178 ezer Ft-ban; 
121 797 ezer Ft-ban; 

8 021 ezer Ft-ban; 
 

9 149 ezer Ft-ban; 
2 398 ezer Ft-ban; 

10 968 ezer Ft-ban; 
23 151 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 –68 037 ezer,- Ft”.  
3. § A Rendelet megváltozott 1., 3-5., valamint 7-8. mellékleteit jelen rendelet 

melléklete tartalmazza. 
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
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Hegykő, 2012. november 29. 
 
 
 
 

Szigethi István 
polgármester 

dr. Jakab Zsolt 
körjegyző 

 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Hegykő, 2012. december 10. 
 
 
 
 
 
 

dr. Jakab Zsolt 
körjegyző 
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Melléklet a 13/2012.(XII. 10.) önkormányzati rendelethez 
 


