Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2022. (II. 12.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 30

Önkormányzat
Söpte
Képviselő-testülete
az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Söpte Önkormányzatára
(továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2022.
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
270036 Ezer Forintban
1

(2) Az önkormányzati bevételeket
a) működés célú támogatások
belül 105332 Ezer Forintban
2

államháztartáson

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről 41805 Ezer Forintban
3

c) közhatalmi bevételek 7860 Ezer Forintban
d) működési bevételek 5003 Ezer Forintban
4

e) felhalmozási bevételek 0 Ezer Forintban
f) működési
Forintban

célú

átvett

pénzeszközök

0

Ezer

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ezer
Forintban
h) finanszírozási bevételek 110036 Ezer Forintban
(3) Az önkormányzati kiadásokat
a) személyi juttatás 72797 Ezer Forintban
5

b) munkaadókat terhelő járulékok
hozzájárulási adó 9809 Ezer Forintban
6

és

szociális

c) a dologi kiadások 41135 Ezer Forintban
7

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4545 Ezer Forintban
e) egyéb
Forintban
8

működési

célú

kiadások

f) beruházások 21236 Ezer Forintban
9

g) felújítások 64747 Ezer Forintban
10

52095

Ezer

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ezer Forintban
i) finanszírozási kiadások 3672 Ezer Forintban
állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.
Költségvetési bevételek
3. § (1) A
bevételek
előirányzat-csoportok
és
kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami
feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja
meg a képviselőtestület.
(2) A
Söptei
Közös
Önkormányzati
Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) költségvetési bevételeit
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.
melléklet tartalmazza, míg az önkormányzat és
költségvetési
szervei
mindösszesen
bevételi
előirányzatát a 4. melléklet.
(3) A 2. §-ban megállapított bevételi összeg
megbontását a 5. és 6. melléklet tartalmazza. Az
önkormányzatnak hitele nincs, hitelfelvételt nem
tervez.
Költségvetési kiadások

4. § (1) A képviselőtestület 2022. évi kiadásait
előirányzat-csoportok és kötelezőfeladatok, önként
vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7.
melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Söptei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait
előirányzat-csoportok és kötelezőfeladatok, önként
vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 8.
melléklet szerint állapítja meg, míg az önkormányzat
és költségvetési szervei mindösszesen kiadási
előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
Tartalék
5. § (1) A képviselőtestület általános és cél tartalékot a
10. melléklet szerint tervez.
(2) A tartalék terhére kötelezettséget a polgármester
vállalhat a képviselőtestület utólagos tájékoztatása
mellett.
Finanszírozás
6. § (1) A képviselőtestület az előző évek költségvetési
maradványának
igénybevételét
működési
és
felhalmozási cél tagolásban a 2. melléklet szerint
határozza meg.

(2) A költségvetési hiány finanszírozására vagy a
költségvetési
többlet
felhasználására
szolgáló
bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél
szerinti tagolását a képviselőtestület a 11. melléklet
szerint határozza meg.
(3) Képviselőtestület az irányító szervi támogatást a
12. melléklet szerint határozza meg.
Stabilitási törvénynek való megfelelés
7. § (1) A költségvetési év azon fejlesztési céljai,
amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
(továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy
válhat szükségessé a 13. melléklet tartalmazza.
(2) A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot
keletkeztető
ügyletekből
és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az
adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,
illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási
tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeket a képviselőtestület a 14. melléklet szerint
határozza meg.
Támogatások, kölcsönök

8. § A képviselőtestület támogatások, kölcsönök
nyújtását a 15. melléklet szerint tervezi a 2022. évi
költségvetésében.
Beruházások, felújítások
9. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások,
felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként
a 16. melléklet tartalmazza.
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális
rászorultsági jellegű ellátások
10. § Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,
rászorultsági
jellegű
ellátások
összegét
a
képviselőtestület a 17. melléklet szerint határozza
meg.
Európa Uniós projektek
11. § Európai Uniós támogatással megvalósítandó
projektet az önkormányzat 2022. évre a 18. melléklet
szerint tervez.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a
képviselőtestület, szabályszerűségéért a polgármester
felel.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza Söptei Közös
Önkormányzati
Hivatalt
az
előírt
bevételek
beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert
az önkormányzat kiadási előirányzatai közötti
átcsoportosításra, a képviselőtestület felhatalmazza a
Söptei Közös Önkormányzati Hivatal kiadási
előirányzatai közötti átcsoportosítás jogára a jegyzőt.
(4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány illetve
valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami
pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot
biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet
negyedévente tájékoztatja. A képviselőtestület
legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti
szervhez
történő
megküldésének
határidejéig,
december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet
ennek megfelelő módosításáról.
13. § A gazdálkodás során átmenetileg vagy tartósan
szabad pénzeszközöket eseti betétlekötéssel vagy
államilag garantált értékpapír vásárlásával hasznosítja
az Önkormányzat. Eseti betét lekötésről a
számlavezető pénzintézetnél a polgármester dönt,
értékpapír vásárlásról a képviselőtestület.
14. § A gazdálkodás során keletkező esetleges hiány
fedezetére az Önkormányzat hitelt vesz fel a

számlavezető pénzintézettől. A hitel
képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

felvétel

a

15. § Az
évközben
keletkező
többletbevétel
felhasználásáról ötszázezer forintig a polgármester,
ezen összeg felett a képviselőtestület dönt.
Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a 2022. február 14-én lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell
alkalmazni.
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