
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 25.)
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 353 082 956 Ft-ban,
b) kiadási előirányzatát 353 082 956 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 353 082 956 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 10.
melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12.
melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13.
melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

1



(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14.
melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17.
melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. október 26-án lép hatályba, és 2022. október 27-én hatályát veszti.

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

Dr. Bodnár Attila sk.
jegyző

                
Jelen rendelet kihirdetésre került 2022. október 25. 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

„10. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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6. melléklet

„12. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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7. melléklet

„13. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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8. melléklet

„14. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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9. 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 1–9. 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

691 515 B115
Egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről / Szociális célú tűzifa
támogatás 

868 000 B115

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről / Szomszédos országban

fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező
személyek elhelyezésének támogatása

2 300 000 B16
Működési célú támogatások / Közfoglalkozatottak

támogatása

4 720 000 B351 Iparűzési adó bevétel

2 500 000 B401 Készletértékesítés ellenértéke

1 050 000 B402 Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000 B404 Tulajdonosi bevételek

3 650 000 B406 Kiszámlázott áfa

16 779 515 Összesen  

 

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft) Rovatszám Rovat megnevezése

544 500 K48 Egyéb intézményi ellátások /Szociális célú tűzifa
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147 015 K351
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi

adó / Szociális célú tűzifa

683 465 K322
Vásárolt élelmezés / 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

2 160 000 K1101 Törvény szerinti illetmények

140 000 K2 Szociáli hozzájárulási adó

2 300 000 K342 Reklám és propaganda kiadások

1 500 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 120 000 K334 Karbantartás kisjavítás

4 959 000 K337 Egyéb szoltáltatások kiadások

1 500 000 K312 Üzemeltetési anyagok kiadások

1 500 000 K313 Árubeszerzés

41 000 K502
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából

származó kiadásai

16 779 515 Összesen  

 

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft) Rovatszám Rovat megnevezése

                 -200 000 K322 Egyéb kommunikációs szolgálatások teljesítése

            200 000 K321 Informatikai szolgáltatások teljesítése

                -4 884 000 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

              -1 318 680 K67 Beruházási célú áfa

                4 884 000 K71 Ingatlanok felújítása

                1 318 680 K74 Felújítási célú áfa
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                1 000 000 K1102 Normatív jutalmak

               -1 000 000 K1101 Törvény szerinti illetmények

 

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  szociális  célú  tűzifa  pályázatra  kapott  támogatási  összeg,
közfoglalkoztatottak támogatása.  Bevételi  oldalon az iparűzési  adó bevétel,  készletértékesítés  és
szolgálatások  bevétele,  tulajdonosi  bevételek  és  az  ezekheh  kapcsolódó  áfa  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 és a hozzá kapcsolódó áfa sorra került tervezésre.

A szociális célú tűzifa vásárlása a kiadási oldalon az egyéb intézményi ellátások, illetve az ehhez
kapcsolódó áfa soron kertült tervezésre.

A  közfoglakoztatottak  bérének  támogatása  a  törvény  szerinti  illetmények  és  a  szociális
hozzájárulási adó soron került felosztásra.

Az  önkormányzathoz  érkezett  többletbevételek  a  reklám és  probaganda  kiadások,  üzemeltetési
anyagok, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, karbantartás, kisjavítás, árubeszerzés, a helyi
önkormányzatok  előző  évi  elszámolásaiból  származó  kiadások,  egyéb  szolgáltatások  kiadásaira
került felosztásra.

Átcsoportosítás  keretében  szükség  tervezni  továbbá  a  informatikai  szolgáltatások  teljesítésére,
ingatlanok felújítása sorra, valamint normatív jutalmak sorra.
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