
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

9/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete   
 

a 6/2012. (III.01.) költségvetési rendeletének módosításáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 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 34. § (1) – (4) 

bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendeletben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe véve a 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény rendelkezéseit, a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A 6/2012.(III.01.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

 

a) Bevételi főösszegét  

- a 2.§. szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom 

nélküli tételekből származó bevételek nélkül 
8.318.270 eFt-ban 

 

b) Kiadási főösszegét 

 

- a 4. §. szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül 9.308.580 eFt-ban 

 

 

c) Hiányát 

 

 

990.310 eFt-ban 

 

           melyből: 

ca) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló   

       előző évek működési pénzmaradványa  

 

24.854 eFt 

cb) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló  

       előző évek felhalmozási pénzmaradványa  

 

657.704 eFt 

cc) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló   

       működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

191.910 eFt 

cd) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló  

       felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

128.013 eFt 

állapítja meg. 

 

 

 

 



2.§ 

A 6/2012.(III.01.) rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

3.§ Az 1. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül az 

Önkormányzatot 2012-ben 14.636 eFt hiteltörlesztési kiadás terheli. 

3.§ 

Az R. 1.-53. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1.-53. számú mellékletei 

lépnek. 

 

4.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. 

december 19-ről alkalmazni kell, s hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya sk.                                           Dr. Fekete Zoltán sk. 

             jegyző                                                                polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Barsi László sk.      Csiger Lajos sk.  

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


