
Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati
rendelete

2022. évi összevont költségvetésről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Létavértes  Városi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában meghatározott
feladatkörben Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei a következőket rendeli el

1. §

A Létavértes Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II.  10.)  önkormányzati  rendelet  2.  §  (1)  és  (2)  bekezdése helyébe a  következő  rendelkezések
lépnek:

„(1) A 2022. évi költségvetés összevont költségvetési főösszege 2.370.706.222 Ft.

(2)  Az  önkormányzat  2022.  évi  költségvetését  2.052.926.976  Ft  költségvetési  bevétellel,
2.335.706.222  Ft  költségvetési  kiadással,  -282.779.246  Ft  költségvetési  egyenleggel,  ebből
44.375.273 Ft működési hiánnyal, 238.403.973 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

2. §

A Létavértes Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 10.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1.mód. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.1. melléklet

„1.mód. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Előirányzat 1.módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



Végső előterjesztői indokolás

A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Képviselő-testületre,  annak  bizottságaira  –  Pénzügyi  Bizottság,
Egészségügyi  és Szociális Bizottság, Oktatási  Bizottság, Kulturális, Sport- és Civil  Kapcsolatos
Bizottsága,  Gazdasági  Bizottság,  Ügyrendi  Bizottság,  Közbeszerzési  Bizottság  –  valamint  a
Létavértesi  Közös  Önkormányzati  Hivatalra,  az  önkormányzatra  és  az  irányítása  alá  tartozó
intézményekre úgy, mint Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde, Létavértes Városi Könyvtár
és Művelődési Ház és a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat.
 

1. §-hoz

A 2022. évi költségvetés módosított főösszege 2.370.706.222 Ft, melyből a költségvetési bevétel
2.052.926.976 Ft és 317.779.246 Ft a finanszírozási bevétel.
 

1. §-hoz

 
Az  előirányzat  módosítás  az  önkormányzati  működési  támogatásait  50.012.173  Ft,
működési célú támogatásokat államháztartáson belülről - 29.737.908 Ft, valamint előző évi
költségvetési maradvány igénybevételét - 23.036.944 Ft összeggel érinti.
 

1. §-hoz

 
A költségvetési kiadás módosított összege 2.335.706.222 Ft és 35.000.000 Ft  finanszírozási kiadás.

1. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások személyi juttatását 18.764 Ft, dologi kiadásait
218.557 Ft,  elvonások, befizetését – 3.000.000 Ft összeggel érinti.
 

1. §-hoz

A  módosítás  a  költségvetési  bevételek  és  kiadások  egyenlegeként  a  költségvetési  hiányt
282.779.246 Ft összegre módosítja.

1. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-
testületi döntést követő napon lép hatályba.


