Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatásköreit
gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi,
Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Vaskúti Közös
Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervekre a Vaskúti Idősek Otthonára és Vaskúti Bölcsödére - továbbá a
támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
509.519.977 Ft Költségvetési bevétellel
965.871.844 Ft Költségvetési kiadással
456.351.867 Ft Költségvetési egyenleggel
124.323.574 Ft - ebből működési
332.028.293 Ft
felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban az 1.2.1, 1.2.2. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a
8. melléklet szerint részletezi.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított önkormányzati, közös hivatali, továbbá
költségvetési szervenkénti éves (tervezett) létszám előirányzatot 6. melléklet szerint
határozza meg.

A 2. §. (1) bekezdésében megállapított összevont költésvetésből a Vaskút
Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének feladatonkénti bevétel és
kiadás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó 2022. évi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet
szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntését az 5. melléklet szerint állapítja
meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
(4)

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Vaskúti Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletét a központi pótelőirányzatok miatt negyedévenként, de
legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti
szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig,
december 31-i hatállyal, az addig bekövetkező ismert változások alapján módosítja.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
(8) A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását
5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörében utalja. A
polgármester a megtett intézkedésről, következő testületi ülésén tájékoztatást ad.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet
felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén
esetenként dönt.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként
követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat
csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett a Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a jegyző, a Vaskúti
Idősek Otthona és Vaskúti Bölcsőde intézményekre vonatkozóan az intézmény
vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden
esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak
megfelelően rendelkezik.
(3) A Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal, a Vaskúti Idősek Otthona és a Vaskúti
Bölcsőde, mint költségvetési szervek esetében az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében
valósul
meg,
melynek
létrehozásáért,
működtetésért
és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében
az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről külső szolgáltató
bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Egyéb rendelkezések
(1) A képviselő-testület a Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2022. évi mértékét bruttó 200.000
Ft/fő/év összegben állapítja meg. A megállapított összeg magába foglalja a
munkáltató által megfizetendő közterheket is.
(2) A képviselő-testület a Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők, az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szerveknél közalkalmazottak részére juttatandó bankszámla
hozzájárulás mértékét bruttó 1.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.
(3) 2022. évben nem várható olyan fejlesztés, amelynek megvalósításához a
Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet vagy kezességvállalás kikötése
válik vagy válhat szükségessé.

9. § Záró rendelkezés
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1.
napjától kell alkalmazni.
Vaskút, 2022. február 10.

Alszegi Zoltán
polgármester

Dr. Élő Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2022. február 15. napján került kihirdetésre.

Dr. Élő Ferenc
jegyző

