
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2010. (IX.08.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
 

1./2010. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

       
 
Mátraszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésének  alapján, - az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés b) 
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény figyelembevételével, a következő rendeletet 
alkotja, és Mátraszentimre Önkormányzata és intézményei, és a Szlovák Helyi Kisebbségi 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről alkotott 1/2010. (II.12.) rendeletét (továbbiakban 
alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
(1) Az alaprendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi összesített 
költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 467.583  ezer forintban, 
     b) bevételi főösszegét 467.583 ezer forintban állapítja meg. 
 
(2) Az alaprendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
   a) kiadási főösszegét 466.544 ezer forintban, 
  b) bevételi főösszegét 466.544 ezer forintban állapítja meg. 
 
(3) Az alaprendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
a) kiadási főösszege 1.039 ezer forint 
b) bevételi főösszege 1.039 ezer forint. 

 
2. § 

 
(1) Az alaprendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi 
előirányzatait a képviselő-testület 467.583 ezer forint bevételi főösszeggel határozza meg. 
 
(2) Az alaprendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
   
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi 
előirányzatait a képviselő-testület 467.583 ezer forint bevételi főösszeggel határozza meg. 
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a) A bevételi főösszeg 467.583 ezer forint, melyet forrásonként, továbbá önállóan 
működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményekre bontva az 1. módosított 
melléklet tartalmazza.  

 
 (3) Az alaprendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi 
előirányzatait a képviselő-testület 467.583 ezer forint bevételi főösszeggel határozza meg. 
  
  b)  A normatív állami hozzájárulásokat az SZJA nélkül 48.610 e Ft összegben részletezve az 
1./a módosított melléklet tartalmazza. 
 
(4) Az alaprendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi 
előirányzatait a képviselő-testület 467.583 ezer forint bevételi főösszeggel határozza meg. 
 

c)  A bevételi főösszeget szakfeladatonként, a szakfeladatok számának, nevének 
megjelölésével  valamint összesen, az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan 
működő intézményekre az 1/b. módosított melléklet tartalmazza, mely 467.583 e Ft. 
 

(5) Az alaprendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi 
előirányzatait a képviselő-testület 467.583 ezer forint bevételi főösszeggel határozza meg. 
 
     h)  A TB támogatás összege 8.220 e Ft, a működési célú, támogatás értékű bevételek 

fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra 14.300 e Ft, a Szlovák Helyi Kisebbségi 
Önkormányzat működési támogatása 708 e Ft,  melyet a 4/a. módosított melléklet 
tartalmaz. 

 
(6) Az alaprendelet 3. § (1) i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi 
előirányzatait a képviselő-testület 467.583 ezer forint bevételi főösszeggel határozza meg. 
 

i) Az összes működési bevétel 210.967 e forintban került megállapításra, melyet 
címenként és alcímenként az 5. módosított melléklet tartalmaz. 

 
 

3. § 
 

(1) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi kiadási 
főösszegét a Képviselő-testület 467.583 e forintban állapítja meg:  
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(2) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi kiadási 
főösszegét a Képviselő-testület 467.583 e forintban állapítja meg:  
 

a) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként részletezve az önállóan működő és gazdálkodó 
és az önállóan működő intézményekre a 6. módosított melléklet tartalmazza, 467.583 e 
forint értékben. 

 
(3)  Az alaprendelet  4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi kiadási 
főösszegét a Képviselő-testület 467.583 e forintban állapítja meg:  
 

b) A kiadások szakfeladatonkénti bontását a szakfeladatok számának, nevének 
megjelölésével a 6/a. módosított  melléklet tartalmazza, önállóan működő és gazdálkodó 
intézmény esetén 392.109 e forint, önállóan működő intézmény esetén 75.474 e Ft  
értékben. 

 
(4) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi kiadási 
főösszegét a Képviselő-testület 467.583 e forintban állapítja meg:  
 

d) A működési kiadások összege 224.427 e forint,a felhalmozási kiadások összege243.156 
e Ft, mely címenként, és alcímenként, feladatonként a 7. módosított mellékletben került 
meghatározásra. 

 
(5) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi kiadási 
főösszegét a Képviselő-testület 467.583 e forintban állapítja meg:  
 

g) A 2010. évben az önkormányzat által folyósított ellátások összege 2.628 e Ft, melyet a 
10.. módosított melléklet tartalmaz. 

 
(6) Az alaprendelet 4.§ (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
     
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi kiadási 
főösszegét a Képviselő-testület 467.583 e forintban állapítja meg:  
 

   j) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 13. módosított  
melléklet tartalmazza. 
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4. § 
 
(1) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi kiadási 
főösszegét a Képviselő-testület 467.583 e forintban állapítja meg:  
 
    k)  A Szlovák Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetését elfogadó határozatát  a 14. 

módosított melléklet tartalmazza. 
 

(2) Az alaprendelet 4. § (1) m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi kiadási 
főösszegét a Képviselő-testület 467.583 e forintban állapítja meg:  

 
m) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-

felhasználási ütemtervet a rendelet 16. módosított melléklete tartalmazza. 
 
(3) Az alaprendelet 4. § (1) n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi kiadási 
főösszegét a Képviselő-testület 467.583 e forintban állapítja meg:  
  

n) A működési, és felhalmozási célú kiadási, és bevételi előirányzatokat egymástól 
elkülönítetten, mérlegszerűen, önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő 
intézményenként a 17. módosított melléklet mutatja be. 

 
 

Eljárási és záró rendelkezések 
 

5.§ 
 

(1) E rendelet 2010. szeptember 15-én lép hatályba, az alaprendelet módosítással nem érintett 
rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben előírt módon a jegyző gondoskodik. 
 
Mátraszentimre, 2010. szeptember  07.  
 

Stuller András                                         Dr. Bekecs Andrea 
                          polgármester                                                    jegyző 
 
 
Záradék: a rendelet kihirdetésre került az SZMSZ-ben előírt módon. 
 
Mátraszentimre, 2010. szeptember 08. 
 
 
                                                                                     Dr. Bekecs Andrea 
                                                                                             jegyző 
 


