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RENDELET-TERVEZET 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. …..) önkormányzati 

rendelete 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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. § 

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

„2. § 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés módosított bevételi 

főösszegét 125.663.766 Ft-ban, kiadási főösszegét 125.663.766 Ft-ban állapítja meg. 

3. § 

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

állapítja meg: 

a) személyi juttatás 23.107.000 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.176.255 Ft 

c) dologi kiadások 18.008.828 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.900.000 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 35.872.446 Ft, ebből tartalékok: 29.088.686 Ft 

f) beruházások 14.312.345 Ft 

g) felújítások 28.396.408 Ft 

h) finanszírozási kiadás 890.484 Ft 

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

állapítja meg: 

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 27.515.202 Ft 

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.534.706 Ft 

c) közhatalmi bevételek 19.550.000 Ft 

d) működési bevételek 1.325.000 Ft 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft 

f) felhalmozási bevételek 0 Ft  

g) finanszírozási bevételek 72.538.858 Ft. 

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyve 

alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő.” 

2. § 
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A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 29.088.686 Ft általános tartalékot állapít meg.” 

3. § 

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe 

az 1. melléklet lép. 

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe 

a 2. melléklet lép. 

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe 

a 3. melléklet lép. 

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe 

a 4. melléklet lép. 

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe 

az 5. melléklet lép. 

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe 

a 6. melléklet lép. 

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe 

a 7. melléklet lép. 

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe 

a 8. melléklet lép. 

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe 

a 9. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Ez a rendelet 2022. ……………………. napján lép hatályba. 

 

 

                   Gyurka Miklósné   Tóthné dr. Titz Éva  

                      polgármester                                                                jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. ………………….. 

 

 

                    

 

Tóthné dr. Titz Éva  

                                     jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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2. melléklet 

„2. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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3. melléklet 

„3. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  



6 

4. melléklet 

„4. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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5. melléklet 

„5. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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6. melléklet 

„6. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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7. melléklet 

„7. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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8. melléklet 

„8. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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9. melléklet 

„9. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Végső előterjesztői indokolás 

  

Általános indokolás 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a jegyző által előkészített 

költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek. 

  

Részletes indokolás 

  

1. § 

  

A költségvetés bevételi és kiadási módosított főösszegét, tartalmazza. A kiadási és bevételi 

főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat, valamint a kiadási és bevételi főösszeg részletezését 

tartalmazó mellékleteket tartalmazz. 

2. § 

  

Az általános tartalék módosított összegét tartalmazza. 

  

3. § 

  

A költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza. 

4. § 

A módosító rendelet hatályba lépését állapítja meg. 

  

  


