
         

LÉTAVÉRTESI  ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

2/2022. (I.25.) számú határozata 

LÉTAVÉRTESI ROMANEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT   

 2022. évi költségvetéséről 

Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről az alábbi 

határozatot fogadja el:  

I.  

A költségvetés bevételei és kiadásai 

A Létavértesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevétel 

– kiadás főösszege 7.639.850- Ft 

I.1. A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 

                  6.953.380,- Ft Költségvetési bevétellel 

                 7.639.850,- Ft Költségvetési kiadással 

                     686.470,- Ft  

                   686.470,- Ft         

 

Költségvetési egyenleggel 

ebből működési hiánnyal 

 

állapítja meg. 

 

I.2. Az I.1 pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza 

meg a képviselő-testület. 

I.3. A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok 

szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg. 

I.4. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 

II.  

A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

II.1. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások 

kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. 

II.2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi. 

 



  

 

 

II.3. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet 

tartalmazza.      

II.4. Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 

6. melléklet részletezi.       

II.5. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

II.6. A II.1 pontba megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 

költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a 

8 és 9. melléklet szerint határozza meg. 

II.7. Az Önkormányzat három éves költségvetési adatait az 1. számú tájékoztató 

kimutatás tartalmazza. 

II.8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú tájékoztató 

kimutatás tartalmazza. 

II.9. Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználását a 3. számú tájékoztató 

kimutatás szerint tervezi. 

II.10. Az Önkormányzat 2022. évi likviditási tervét a 4. számú tájékoztató kimutatás 

tartalmazza. 

II.11. Az önkormányzat nem rendelkezik rövid lejáratú, valamint hosszú lejáratú 

adósság állománnyal. 

II.12. Az önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet, melynek 

működéséből származó kötelezettség állna fent. 

II.13. Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben részesedéssel nem rendelkezik. 

III. 

 A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 III.1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 III.2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. 

 III.3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének 

lehetőségeit.  

 III.4.  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű 

elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves 

eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító 

szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.  

III.5. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 

Képviselő-testület gyakorolja. 

 

 



         

IV.  

 Az előirányzatok módosítása 

 IV.1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

IV.2. A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.  

IV.3. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor 

nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról  az 

elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.  

V. 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

V.1. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 

keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 

továbbfejlesztéséért  a jegyző a felelős.  

V.2. Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat  Farkas Lajos belső ellenőr  

megbízásával látja el. 

 

 

Megbízza Vásárhelyi József elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.  

 

Felelős:  Vásárhelyi József elnök  

Határidő:  folyamatos  


