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Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása  

 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában,  
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és 
feladatkörében eljárva  
A Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével,  
Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 06.) önkormányzati 
rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1. §  A  Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.  

(III. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei 
lépnek.  

 
2. §   (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosított előirányzatát (hitel összege 
nélkül) 410.482 E Ft bevételi előirányzattal, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások 
különbözeteként, 34.738 E Ft hiánnyal, melyből működési hiány 27.133 E Ft, felhalmozási hiány pedig7.605 E 
Ft; összességében 445.220 E Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el, mely tartalmazza az intézményi 
mikrotérségi társulás keretében ellátandó családsegítő és gyermekjóléti szolgálat önkormányzatra jutó kiadásait 
is.” 
 
(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-
Testület az alábbiak szerint állapítja meg:  

 a) személyi jellegű kiadások 74.517 E Ft  
 b) munkaadót terhelő járulékok 21.983 E Ft; 
 c) dologi jellegű kiadások 85.903 E Ft; 
 d) ellátottak pénzbeli juttatása 60.435 E Ft; 
 e) működési célú támogatások, kölcsönök összesen: 53.244 E Ft, 
 f) felhalmozási célú kiadások (beruházás és felújítás)  145.428  E Ft; 
 g) Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 E Ft. 
 h) pénzmaradvány (felhalmozási célú): 7.605 E Ft.  
i) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata részére átadott pénzeszköz az iskola és az óvoda 
vonatkozásában: 45.588 E Ft.  
j) A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére      
    átadott pénzeszköz 3.176 E Ft.” 

 
3. §  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő munkanapon hatályát veszti.  
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Jelen rendeletet 2013. április 30.napján kihirdettem:  
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