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Hegymagas Község Önkormányzata Polgármesterének 

4/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II.  20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Hegymagas Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 

§. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a 

Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés 

bevételi főösszegét 104.661.225 Ft-ban, kiadási főösszegét 104.661.225 Ft-ban állapítja 

meg.” 

 

2. § 

 

Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a 

következőképpen állapítja meg: 

a) személyi juttatás   16.296.149 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     3.183.088 Ft 

c) dologi kiadások 19.069.271 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai         1.750.000 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások                                                              19.632.695 Ft 

    ebből tartalékok: 14.317.695 Ft 

f) beruházások      20.731.987 Ft 

g) felújítások    22.453.230 Ft 

h) finanszírozási kiadás 1.544.805 Ft 

 

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a 

következőképpen állapítja meg: 

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       23.903.119 Ft 

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          9.765.000 Ft 

c) közhatalmi bevételek    20.550.000 Ft 

d) működési bevételek       2.596.235 Ft 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        866.000 Ft 

g) felhalmozási bevételek 3.800.000 Ft 

h) finanszírozási bevételek                   43.180.871 Ft 
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3. § 

 

A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 14.317.695 Ft általános tartalékot állapít 

meg.” 

 

4. § 

 

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 

5. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Gyurka Miklósné                           Lutár Mária  

                polgármester                                jegyző 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2020. június 17. 

 

 

 

Lutár Mária 

     jegyző 
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Hegymagas Község Polgármestere 

8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13. 

 

Szám: SZ/488-23/2020. 

 

 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Polgármesterének  

kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri hatáskörben meghozott  

 

21/2020. (VI.16.) határozata 

 

 

 

      

 

 

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Polgármester a 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadja. 

 

 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gyurka Miklósné 

polgármester 
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Hegymagas Község Önkormányzata Polgármesterének  

5/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete 

 

Hegymagas Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hegymagas 

Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 §. (4) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020.(III.11.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a Képviselő-testületnek az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

(1) Hegymagas Község Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást  

 

94.167.832 Ft bevétellel, 

65.300.402 Ft kiadással, 

           28.867.430 Ft maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

 

(2) A Polgármester az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit 

önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(3) A Polgármester a működési bevételeket a 2., a működési kiadásokat a 3. melléklet szerint 

fogadja el. 

2. § 

 

(1) A Polgármester az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja 

jóvá.  

(2) A Polgármester az önkormányzat költségvetési maradványát az 5. mellékletnek megfelelően 

hagyja jóvá. 

(3) A Polgármester az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja 

jóvá. 

(4) Az Önkormányzat pénzeszköz változásait bemutató kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.   

(5) Hegymagas Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.  

 

3. § 

 

 Ez a rendelet 2020. június 18. napján lép hatályba. 

 

 

 Gyurka Miklósné      Lutár Mária 

   polgármester           jegyző 

 

Záradék 

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2020. június 17. 

 

 

Lutár Mária  

    jegyző 
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Hegymagas Község Önkormányzata Polgármesterének 

6/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Hegymagas Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 

§. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a 

Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

 

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 

Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés 

bevételi főösszegét 85.181.288 Ft-ban, kiadási főösszegét 85.181.288 Ft-ban állapítja 

meg.” 

 

2. § 

 

Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a 

következőképpen állapítja meg: 

a) személyi juttatás   18 134 000 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     3.392.000 Ft 

c) dologi kiadások 19.109.354 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai         1.790.000 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások                                                              25.984.980 Ft 

    ebből tartalékok: 20.417.980 Ft 

f) beruházások      3.355.000 Ft 

g) felújítások    12.358.135 Ft 

h) finanszírozási kiadás 1.057.819 Ft 

 

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a 

következőképpen állapítja meg: 

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       22.957.858 Ft 

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          5.586.000 Ft 

c) közhatalmi bevételek    20.350.000 Ft 

d) működési bevételek       3.168.354 Ft 

g) felhalmozási bevételek 4.251.646 Ft 

h) finanszírozási bevételek                   28.867.430 Ft 

 

3. § 

 

A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 20.417.980, -  Ft általános tartalékot állapít 

meg.” 

 

4. § 

 

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 

5. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Gyurka Miklósné                           Lutár Mária  

                polgármester                                jegyző 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2020. június 17. 

 

 

 

Lutár Mária 

     jegyző 
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Hegymagas Község Polgármestere 

8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13. 

 

Szám: SZ/488-24/2020. 

 

 

 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Polgármesterének  

kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri hatáskörben meghozott  

 

22/2020. (VI.16.) határozata 

 

 

 

 

 

 

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

polgármester tájékoztatja Gerencsér Péter és Gerencsér-Leskó Adrienn kérelmezőket, 

hogy a Képviselő-testület 70/2018. (X.17.) Kt. határozattal a Szent György utcában lévő 

lakótelkek értékesítését - a 40 év alatti hegymagasi házaspárok kivételével - határozatlan 

időre felfüggesztette.  

A kérelmezők a feltételeknek nem felelnek meg és Hegymagas községben már 

rendelkeznek lakóingatlannal, ezért a lakótelek vevőjeként nem jelölhetőek ki.  

 

 

Határidő: 2020. június 25. 

 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyurka Miklósné 

polgármester 

 

 

 

 

 


