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Melléklet a 66/2022. sz. előterjesztéshez 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének    

…/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 

I. számú módosításáról 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

(1) Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 

 

2 008 152 729 Ft bevétellel, 

2 008 152 729 Ft kiadással állapítja meg. 

 

a kiadási főösszegen belül a kiemeltelőirányzatokat 

 

  

1.492.729.900  Működési költségvetés kiadásai 

    547.643.786  Személyi juttatások 

      74.233.424  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

    416.771.841  Dologi kiadások 

        5.200.000  Ellátottak pénzbeli juttatásai 

    448.880.849  Egyéb működési célú kiadások 

    468.493.711  Felhalmozási célú kiadások 

    459.426.571  Beruházások 

        9.067.140  Felújítások 

           0  Egyéb felhalmozási kiadások 

       21.809.637 Tartalék 

       25.119.481 Finanszírozási kiadások” 

 

(2) Az R. 2. § (2) bekezdésében hivatkozott 1.számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú 

melléklete lép. 

 

(3) Az R. 2. § (3) ) bekezdésében hivatkozott 2.számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú 

melléklete lép. 

 

 (4) Az R. 2. § (4) bekezdésében hivatkozott 3-5.számú melléklete helyébe e rendelet 3-5. számú 

melléklete lép. 

(5) A R. 2. § (5) bekezdésében hivatkozott 6-7.számú melléklete helyébe e rendelet 6-7 számú 

melléklete lép. 
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2. § 

 

(1) A R. 3. § (1) bekezdés hivatkozott 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú 

melléklete lép. 

(2) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú 

melléklete lép. 

(3) Az R. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. 

számú melléklete lép. 

(4) Az R. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. 

számú melléklete lép. 

(5) Az R. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. 

számú melléklete lép. 

(6) Az R. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. 

számú melléklete lép. 

(7) Az R. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 15-30. számú melléklete helyébe e rendelet 15-30. 

számú melléklete lép. 

(8) Az R. 3. § (8) ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az Önkormányzat a kiadások között 21 809 637 Ft általános tartalékot állapít meg. Az 

általános tartalékot a képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.” 

 

(7) Az R. 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 14. számú melléklete helyébe e rendelet 14. 

számú melléklete lép. 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 
 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Szada, 2022. május 26. 

 

 

Pintér Lajos 

polgármester 

 

 

 

 

Dr. Finta Béla 

jegyző 
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Általános indoklás 

 

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. Az 

Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos 

rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait 

felemelheti, illetve csökkentheti.  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) I. számú módosítására a 

rendelet hatályba lépése óta eltelt időben hozott KT-határozatok hatásának érvényesítése, a 

központi költségvetési támogatás változásai, valamint a saját hatáskörű változások beépítése 

miatt kerül sor. 

 

Részletes indoklás 

 

 

1.§-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, 

a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés 

pontosabb és reálisabb tervezését segíti elő. 

Az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt előirányzat változásait mutatja be. A számok 

indoklását az előterjesztés tartalmazza. 

2.§-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 
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Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a 

költségvetési koncepciójában, vagyonhasznosítási koncepciójában megfogalmazott szociális, 

és település fejlesztési feladatok megvalósítását.  

 

Költségvetési hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdaság, költségvetési hatását 

az előterjesztés részletesen tartalmazza.  

 

Környezeti, egészségi következményei: A költségvetési rendeletben meghatározott 

előirányzat felhasználása a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtását biztosítja. A 

költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségi következményei 

nincsenek. 

  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, 

számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok 

végrehajtásában többletfeladatokat jelent a Polgármesteri Hivatal számára. 

 

Egyéb hatása: nincs 

 

A rendelet megalkotását szükségessé teszik a Mötv. és az Áht. előírásai szerinti gazdálkodás 

biztosításához.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, melynek 

következménye akár a központi költségvetési támogatás megvonása is lehet. 

 

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: rendelkezésre áll 

- szervezeti: rendelkezésre áll 

- tárgyi: rendelkezésre áll 

- pénzügyi: rendelkezésre áll  

 

 


