
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 12.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §
a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés)
„a) bevételi előirányzatát 336 303 441 Ft-ban,
b) kiadási előirányzatát 336 303 441 Ft-ban,”
(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés)
„e) a bevételek és kiadások főösszegét 336 303 441 Ft-ban,”
(állapítja meg.)

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.
melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4.
melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9.
melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17.
melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 13-án lép hatályba, és 2022. szeptember 14-én hatályát veszti.
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Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

Dr. Bodnár Attila sk.
jegyző

                
Jelen rendelet kihirdetésre került 2022. szeptember 12. napján.

 Dr. Bodnár Attila sk.
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.)”
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4. melléklet

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

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

„17. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–6. melléklethez 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen
jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.)
Kormányrendeletben  meghatározottakat,  a  mellékelt  költségvetést  módosító  rendelettervezetet
terjesztem elő.

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadta  és  a  2/2022.(II.15.)
önkormányzati  rendeletével  jóváhagyta  az  önkormányzat  2022.  évi  költségvetését,  majd
módosította azt.

Az önkormányzat költségvetés módosítására az alábbiak szerint kerül sor.

 

1. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft) Rovatszám Rovat megnevezése

1 997 475 B115

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről / 2022. évi iparűzési
adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati

támogatás 

868 000 B115

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről / Szomszédos országban

fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező
személyek elhelyezésének támogatása

2 500 000 B401 Készletértékesítés ellenértéke

13 000 000 B402 Szolgálatatások ellenértéke

18 365 475 Összesen  

 

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft) Rovatszám Rovat megnevezése

1 997 475 K342 Reklám és propaganda kiadások

800 000 K312 Üzemeltetési anyagok kiadások

800 000 K342 Reklám és propaganda kiadások

900 000 K337 Egyéb szolgáltatások kiadások
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4 000 000 K352 Fizetendő áfa

2 000 000 K312 Üzemeltetési anyagok kiadások

3 500 000 K342 Reklám és propaganda kiadások

3 000 000 K337 Egyéb szolgáltatások kiadások

500 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

683 465 K331
Közüzemi díjak / Szomszédos országban fennálló

humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek
elhelyezésének támogatása

184 535 K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi
adó / Szomszédos országban fennálló humanitárius

katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének
támogatása

18 365 475 Összesen  

 

 

 

 

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft) Rovatszám Rovat megnevezése

                 1 000 000 K352 Fizetendő áfa

            -1 000 000 K333 Bérleti és lízingdíjak

                1 840 300 K71 Ingatlanok felújítása

                  496 881 K74 Felújítási célú áfa

                -2 337 181 K513 Tartalékok

 

 

Az  önkormányzat  költségvetés  bevételi  oldalát,  azokkal  a  támogatásokkal  növeljük,  amit
önkormányzatunk pótlólag kapott, és az eredeti költségvetés készítésekor még nem volt ismert -
Szomszédos  országban  fennálló  humanitárius  katasztrófára  tekintettel  érkező  személyek
elhelyezésének  támogatása,  2022.  évi  iparűzési  adókedvezménnyel  kapcsolatos  önkormányzati
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támogatás. Bevételi oldalon a készletértékesítés és szolgálatások bevétele meghaladta a tervezettet,
mely a kiadási oldalon is betervezésre kerül.

A kiadási  oldalon az Önkormányzat  kiegészítő  támogatásaiból származó Szomszédos országban
fennálló  humanitárius  katasztrófára  tekintettel  érkező  személyek  elhelyezésének  támogatását  a
részükre  kifizetett  ellátás  –  közüzemi  díjak,  és  a  hozzá  kapcsolódó áfa  sorra  került  tervezésre.
Szükségesnek tartjuk a reklám és probaganda kiadások, üzemeltetési anyagok, egyéb szolgáltatások
kiadási oldalának módosítását, valamint kiépítésre került  a Wifi40eu, mely kiadása a költségvetés
készítésekor még nem volt ismert, így erre a jogcímre pótelőirányzat szükséges.

Átcsoportosítás  keretében  szükség tervezni  továbbá  a  fizetendő  áfára,  illetve  a  MFP keretében
útfelújításra kapott ajánlatok elbírálása után a támogatáson felül önrész szükséges.
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