
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2022. (IX.19.) önkormányzati rendelete 

Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 
Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket 

rendeli el: 
 

 

1.§ 

 

A Kistormás Községi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.14.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.§ 

(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét 181.472.610,- Ft 

b) kiadási főösszegét 181.472.610,- Ft 

c) hiányát              - 

    -ban állapítja meg.” 

 

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és 

kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok 

szerinti bontásban) az 1. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza. 

 

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület 

a 2. melléklet 1. és 2. táblázata szerint hagyja jóvá. 

 

2.§ 

 

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § 

 

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 181.472.610,- Ft, melyből:  

  

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 54.012.163,- Ft 

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 44.158.327,- Ft 

c) Közhatalmi bevételek 3.000.000,- Ft 

d) Működési bevételek 190.500,- Ft 

e) Felhalmozási bevételek 700.000,- Ft 

f) Működési célú átvett pénzeszközök 225.000,- Ft  

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.406.852,- Ft  

h) Finanszírozási bevételek 66.779.768,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele 60.470.831,- Ft 

 

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 181.472.610,- Ft 



b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:0-Ft       

 

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) működési bevételek: 63.316.853,- Ft 

b) felhalmozási bevételek: 118.155.757,- Ft. 

 

3.§ 

 

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § 

 

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 181.472.610,- Ft, melyből:  

  

a) Működési költségvetés:81.090.680,- Ft 

aa)  Személyi juttatás: 36.124.014,- Ft 

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.427.914,- Ft 

ac) Dologi kiadások: 30.657.359,- Ft 

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai : 400.000,- Ft    

ae) Egyéb működési célú kiadások: 2.994.639,- Ft 

af) Finanszírozási kiadások: 1.827.920,- Ft 

ag) Tartalék: 4.658.834,- Ft 

b) Felhalmozási költségvetés: 100.381.930,- Ft 

ba) Beruházások:68.098.553,- Ft    

bb) Felújítások: 26.079.951,- Ft         

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft  

bd) Finanszírozási kiadások: 6.203.426,- Ft 

     

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 181.472.610,- Ft 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:  - 

 

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) működési kiadások:81.090.680,- Ft 

b) felhalmozási kiadások: 100.381.930,- Ft” 

 

4.§ 

 

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

 

„5. § 

1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: 181.067.650,- Ft, 

melyből:  

  

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 54.012.163,- Ft, 

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 44.158.327,- Ft, 

c) Közhatalmi bevételek 3.000.000,- Ft, 

d) Működési bevételek: 190.500,- Ft, 

e) Felhalmozási bevételek: 700.000,- Ft, 

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 225.000, Ft, 

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 12.406.852,- Ft,  



h) Finanszírozási bevételek: 66.374.808,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele: 60.065.871,- Ft. 

 

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 181.067.650,- Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft. 

 

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből 

a) működési bevételek: 80.685.720,- Ft 

b) felhalmozási bevételek: 100.381.930,- Ft” 

 
 

5.§ 

 

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
6. § 

 

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 181.067.650,- Ft, 

melyből:  

  

a) Működési költségvetés: 80.749.220,- Ft 

aa) Személyi juttatás: 19.413.097,- Ft, 

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 2.243.140,- Ft, 

ac) Dologi kiadások: 30.255.499,- Ft,  

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 400.000,- Ft, 

ae) Egyéb működési célú kiadások: 2.994.639,- Ft, 

af) Finanszírozási kiadások: 20.784.011,- Ft, 

ag) Tartalék:4.658.834,- Ft. 

b) Felhalmozási költségvetés: 100.318.430,- Ft, 

ba) Beruházások: 68.035.053,- Ft, 

bb) Felújítások: 26.079.951,- Ft, 

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft, 

bd) Finanszírozási kiadások: 6.203.426,- Ft  

                         

     

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 181.067.650,- Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft. 

 

(3) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból 

a) működési kiadások: 80.749.220,- Ft, 

b) felhalmozási kiadások: 100.318.430,- Ft. 

 

 

 

 
6.§ 

 

A R. 8.§-a bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 19.361.051,- Ft, melyből:  



  

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft, 

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft, 

c) Közhatalmi bevételek: 0,- Ft, 

d) Működési bevételek: 0,- Ft, 

e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft, 

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,  

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,                                    -  

h) Finanszírozási bevételek: 19.361.051,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele: 404.960,- Ft 

 

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 19.361.051,- Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft. 

 

(3) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből 

a) működési bevételek: 19.361.051,- Ft, 

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft. 

 

7.§ 

 

A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9. § 

 

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 19.361.051,- Ft, melyből:  

  

a) Működési költségvetés: 19.297.551,- Ft, 

aa) Személyi juttatás: 16.710.917,- Ft, 

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 2.184.774,- Ft, 

ac) Dologi kiadások:401.860,- Ft, 

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:  0,- Ft, 

ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft. 

b) Felhalmozási költségvetés 63.500,- Ft, 

ba) Beruházások 63.500,- Ft, 

bb) Felújítások: 0,- Ft, 

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft, 

  

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 19.361.051,- Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- F. 

 

(3) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból 

a) működési kiadások: 19.297.551,- Ft, 

b) felhalmozási kiadások: 63.500,- Ft.” 

 

8.§ 

 

A R. 11. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

 „11. § 

 



(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:100.381.930,- Ft, melyből:  

 

a) beruházási kiadás: 68.098.553,- Ft, 

b) felújítási kiadás 26.079.951,-Ft, 

c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0,- Ft 

d) finanszírozási kiadás: 6.203.426,- Ft.” 

 
 

9.§ 

 

A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében, illetve pályázati önerő 

biztosítására tartalékot képez, mely összege: 4.658.834,- Ft” 

  

 

10.§ 

 
A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép. 

 

 

11.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

Kistormás, 2022. szeptember … 
 

 

Pintér Ferenc     dr. Keresztes Izabella 

polgármester      jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2022. szeptember … 

 

    dr. Keresztes Izabella 

       jegyző 


