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2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Az áIlamháúartásrőI szőIő 2011. évi CXCV. tv.34. §. (1) ) - (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően, a Jegtző áIta| törvényességi szempontból ellenőrzött, 2022. évi költségvetési
rendelet módosításának tervezetét a Polgármester a törvényben meghatározott hatiáridőben a
Közg5,,űlés elé terj esáette.
Az előterjesztés szöveges indoklása szakszetűen és részletesen ismerteti a 2022. évi
önkormrányzati költségvetési rendelet módosításrának indoklását, és ennek hatását a
költségvetésre.

A rendelet módosításra alapvetően a 2022. évi központi intézkedések, a polgármesteri
döntósek, a költségvetés elfogadása őta hozott döntéseknek és a céltartalékbantewezett egyes
eIőirányzatoknak az átvezetése miatt kenilt sor.
Az energia válság miatti sztímszerűsítések az előterjesztésben még nem kerültek feltiintetésre,
bizonyos központi támogatások hatásai még nem ismertek.

A kiemelt előirényzatokat a rendelet-tervezetben megj elenítették.
A költségvetési rendelet módosítás bevételi és kiadási előirányzatait a kötelező és az önként
vállalt feladatok szerinti bontásban tattalmazza.

A költségvetési rendelet módosítás mellékletei bemutatják az Önkormányzatés költségvetési
szerveinek bevételi és kiadási előkényzaíait az előírt tagolásban és mélységben.

A több éves kihatással járó kötelezettségeket az előteqesztés 26. sz. mellékletében vették
számba.
A2022. évi önkormányzatí bevételi és kiadási főösszeget 44.580.159 e Ft értékbenhatározték
meg az előterjesztők.
A költségvetési bevételi főösszeg terv adata 1 8.896.289 e Ft, a költségvetési kiadási foösszeg
35.889.387 e Ft. A költségvetési hiány 16.993.098 e Ft..
A költségvetési hirányt a maradvémy 6.683.870 e Ft, valamint a finanszírozási bevételek
19.000.000 e Ft, és a finanszírozási kiadások 8.690.772 e Ft összegének egyenlege -
16.993.098 e Ft -, fedezi.

A működési költségvetési bevételek összegét 15.075.781 e forintban, a működési
költségvetés kiadási összegét 18.691 "762 e forintban tervezték. A tervezett működési hiany
3.615.981e Ft.
A felhalmozási bevételek értéke 3.820.508 e forint, a felhalmozási kiadások összege
17.197.625 e forint. .A felhalmozási hiány 13.377.117 e Ft. A múködési előirányzatok
egyenlegét és felhalmozási tételek egyenlegét - t6.993.098 e forint hiany -, a maradvány és a
ftnanszítozási tételek egyenlege fedezi.
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A Közgyűlés elé terjesztett rendelet módosítás - véleményem szerint -, megfelel a
jogszabályi előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült.
Az előterjesztés és a költségvetési rendelet módosítás szöveges és számszaki mellékletei
átláthatők, és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.
Véleményem az előterjesáés alapjan készült, és nem tartalmaz abizottsági üléseken, vagy a
Köz gyű l és e n elfo g adott mó do s ításra vonatko ző me gállapítást.
Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását M
előterjesztésnek megfelelően, az alábbíak szerint fogadja el:

A2022. óvi tervezett bevételi és kiadási főösszeg 44.580.159 e Ft.

- 2022. évi költségvetési bevételek:
- finanszírozási bevételek:
- maradvány:
- 2022. évi költségvetési kiadások:
- 2022, évi költsógvetés egyenlege:
- finanszírozási kiadások:
- finanszírozás egyenlege:

18.896.289 e Ft,
19.000.000 e Ft,
6.683.870 e Ft

35.889.387 e Fto
- 16.993.098 e Fto

8.690.772 e Ft
16.993.098 e Ft,
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