
 

 

 

BÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2022.(II.15.) RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

 

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-

kezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-

ában, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

111. §-a alapján a következőket rendeli el. 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
1. Rendelet hatálya és főösszegei  

1. §  

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és 

annak költségvetési szerveire (intézményekre) terjed ki. 

2. § 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését: 

394.919.708,- Ft Költségvetési bevétellel 

394.792.708,- Ft Költségvetési kiadással 

0  Ft 

ebből: 0  Ft 

0  Ft 

Költségvetési egyenleggel 

működési többlettel 

finanszírozási hiánnyal 

állapítja meg. 

 

(2) A intézmények önkormányzati támogatásának előirányzata 142.129.697,- Ft. 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költség-

vetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei vonatko-

zásában összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. 

 (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű be-

mutatását önkormányzati szinten a 2.sz. és a 2.a. melléklet részletezi. 

 2. A költségvetés részletezése 

3. §  

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak 

részletezését a 9. és 10. melléklet szerint határozza meg. 

 (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, to-

vábbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként a 8. mel-

lékletek szerint határozza meg. 

 (3) Az Önkormányzat kiadásai között 21.100.000,- Ft általános tartalékot állapít meg.       

4. §  



 

 

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármes-

ter az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képvise-

lő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre. 

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között 

átcsoportosítást hajthat végre.  

(3) A Képviselő-testület vagy a hatáskörében eljáró polgármester a költségvetési rende-

let 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás át-

vezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de 

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 

31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a pol-

gármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

5. §  

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a mun-

kamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

 (3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-

módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyil-

vántartást vezetni. 

6. §  

       A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtarta-

ma – a 2022. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2022. évi eredeti előirányzat 

időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedé-

se megtörtént. A 2022. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a költ-

ségvetési rendelet előirányzatába beépítésre kerültek. 

7. § 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keret-

ében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 

önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető fe-

lelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről saját maga, 

önállóan gondoskodik. Ennek megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosítá-

sáról a jegyző köteles gondoskodni. 

II. Fejezet 

Záró rendelkezések 

8. § 

(1) Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 

1. sz. melléklet Bócsa Község Önkormányzat és intézményei címrend szerin-

ti 2022. évi bevételei és kiadásai 

2. sz. melléklet Bócsa Község Önkormányzat és intézményeinek összevont 

bevételei és kiadási mérlege 2022. évben 



 

 

3.  sz. melléklet  Bócsa Község Önkormányzat 2022. évi mérlege 

4.  sz. melléklet  Bócsa Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási elő-

irányzatainak részletezése 

5.  sz. melléklet Bócsa Község Önkormányzat és intézményei tervezett 2022. 

évi létszáma 

6.  sz. melléklet  Támogatások, átvett pénzeszközök  

7.  sz. melléklet  Bócsa Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. 

évi előirányzat összes kiadásainak főösszegei 

8.  sz. melléklet  Bócsa Község Önkormányzat 2022. évi bevételei állami for-

rásból 

9.  sz. melléklet  Bócsa Község Önkormányzat és önállóan gazdálkodó intéz-

ményeinek 2022. évi bevételei és kiadásai 

10. sz. melléklet Felújítási kiadások 

11. sz. melléklet Beruházási kiadások 

12. sz. melléklet Átadott pénzeszközök és támogatás értékű kiadások 

13. sz. melléklet Segélyek 2022.  

14. sz. melléklet Bócsa Község Önkormányzat gördülő tervezése 

15. sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletek 

16. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 

17. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 

 

(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 

9. § 

Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.  

 

Bócsa, 2022.02.15. 

 

 

 (: Szőke-Tóth Mihály:) (: Mayer Ferenc:) 

 polgármester jegyző 

 

kihirdetve: Bócsa, 2022.02.15. 

     Mayer Ferenc 

     jegyző 


