
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati
rendelete

NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2022. (XI.29) rendelete az
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) rendelet módosításáról

Nagytarcsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  és  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdés a) és f) pontjaiban, 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)  A  2022.  július  01.  –  2022.  szeptember  30.  között  pótelőirányzatként  biztosított  állami
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a Képviselő-testületi határozatok, továbbá a szükséges
átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
a) 1.941.667.678 Ft Költségvetési bevételt
b) 3.174.703.597  Ft Költségvetési  kiadást módosítja  és  az  önkormányzat  2022.  évi

költségvetési bevételét és kiadását az alábbiak szerint állapítja meg:
c) 2.444.160.344 Ft Költségvetési bevétel
d) 3.677.196.263 Ft Költségvetési kiadás

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
a) 2.587.088.708 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
b) 581.391.356 Ft Személyi juttatások
c) 82.853.580 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
d) 464.367.951 Ft Dologi kiadások
e) 12.000.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
f) 491.994.281 Ft Egyéb működési célú kiadások
g) 0 Ft ebből: Előző évi elszámolásból származó befizetések
h) 356.17.454 Ft Törvényi előíráson alapuló befizetések
i) 0 Ft Elvonások és befizetések
j) 0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
k) 0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
l) 0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
m) 0 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
n) 0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
o) 0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
p) 0 Ft Árkiegészítések, támogatások
q) 0 Ft Kamattámogatások
r) 135.576.827 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
s) 1.279.507.693 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
t) 1.250.474.287 Ft Beruházások
u) - Ft ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
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v) 29.393.406 Ft Felújítások
w) - Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás
x) - Ft Egyéb felhalmozási kiadások
y) 749.718.497 Ft Tartalék
z) 204.763.043 Ft Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1. mellékletekben foglaltak
szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
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1. melléklet a 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

2022. évi II. mód költségvetési rendeleti tábla.pdf
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