
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 
15./2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
 

1./2012. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

       
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. figyelembe 
vételével Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdésének a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. törvény 
10.§ (1) bekezdés d.) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
34. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és intézményei 
2012. évi költségvetéséről alkotott 1/2012. (II.21.) rendeletét (továbbiakban alaprendelet) a 
következő rendelettel módosítja: 

 
1. § 

 
(1) Az alaprendelet 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi 
költségvetési kiadási és bevételi nettó főösszegét 432.924 ezer forintban állapítja meg. 
 
(2) Az alaprendelet 3. §. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei előirányzatonként: 

a) közhatalmi bevételek 196.988 e Ft 
 

2. § 
 

(1) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak, azaz 

a) a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai                    204.206 e Ft 
 

(2) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
 
(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak, azaz 

d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott ellátások         13.585 e Ft
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3. § 
 
(1) Az alaprendelet 7. §. (Polgármesteri Hivatal költségvetése) helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési 
főösszegét 36.554 ezer forintban állapítja meg. 

 
 
(2) Az alaprendelet 8. §. a) pontja (Polgármesteri Hivatal költségvetése) helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei előirányzatonként: 
a) közhatalmi bevételek                                                                                  36.313 e Ft 

 
 
(3) Az alaprendelet 9. §. a) pontja (Polgármesteri Hivatal költségvetése) helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak, azaz 

a) a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai                       32.554 e Ft 
 

4. § 
 

(1) Az alaprendelet 11. §. (Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 
költségvetése)  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és 

Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 53.376 ezer forintban állapítja 
meg. 
 
(2) Az alaprendelet 12. §. a) pontja (Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és 
Óvoda költségvetése)  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi 
költségvetési bevételei előirányzatonként: 

a) közhatalmi bevételek  53.376 e Ft 
 

5.§ 
 

(1) E rendelet 2012. augusztus 29. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
(2) Az alaprendelet módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is érvényben 
maradnak. 
(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben előírt módon a jegyző gondoskodik. 
 
Mátraszentimre, 2012. augusztus 28. 

 
 
Stuller András                                         dr. Bekecs Andrea 

                          polgármester                                          címzetes főjegyző 
 


