
BESZÁMOLÓ 

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 2022. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Készítette: Puja György Pénzügyi Bizottság Elnöke 

A Pénzügyi Bizottság felépítése: 

Puja György –Elnök 

Árva Barna –Alelnök 

Szabó Tibor – Bizottsági tag 

Kovács Sándorné – Bizottsági tag 

Dr. Tóth László – Bizottsági tag 

Juhász Judit – Jegyzőkönyvvezető 

A beszámoló felépítése: 

• 2022. év összegzése 

• Határozatok listája 

 

A 2022. évben az önkormányzat pénzügyi gazdálkodását a megfontoltság jellemezte. A Pénzügyi Bizottság 
csak 16 határozatot tárgyalt és terjesztett a Képviselő-testület elé, és emellett sok feladatról is tárgyalt.  A 
2022-es évben sorban álló számlák nem voltak, hitelfelvétel nem történt, ami a stabil kiszámítható 
gazdálkodás eredménye volt. Sajnos ezek a stabil kiszámítható évek, amik voltak, a 2023-as évben nem 
hiszem, hogy lehetséges lesz. A magas energia, élelmiszer árak és a magas infláció miatt.  

 

A folyamatban lévő fejlesztések egy része a kivitelezés szakaszába lépett, míg más pályázatok az előkészítés 
szakaszában vannak. Számos önerős fejlesztést is sikerült megvalósítani, például: ipari park, vízi vágóhíd, 
útfelújítás, Komplex zártkerti fejlesztés a létavértesi Kossuth kertben (szőlőskert – útfelújítás és kerítésépítés).   

 

Összegzésként elmondható, hogy pénzügyi szempontból sikeresen zártuk az I. félévet, ezek után az 
áremelkedések miatt az év végére komoly megszorításokkal tudtuk csak elérni, hogy a munkahelyek 
megmaradjanak és az Önkormányzat és intézményei is tudjanak a megszokott formában tovább működni.  
Ezeknek a további fenntartása és működtetése a 2023-a költségvetés elfogadásánál komoly feszültséget fog 
kiváltani! 

 

Tisztelettel megköszönöm a Pénzügyi Bizottság tagjainak a munkáját. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására. 

       …../2022.(XII.20.)Öh. számú határozat 

       A Képviselő-testület 

 



       a Pénzügyi Bizottság 2022.évi beszámolóját  
       elfogadja. 

 

       Felelős:  Puja György elnök 

       Határidő: --- 

Köszönettel:  

 

Létavértes, 2022. december 09.    Puja György sk. 

   elnök 

 

 

2022. évi határozatok nyilvántartása 

FEBRUÁR 8.:  

1/2022. (II.08.) PB. határozat   2022.évi költségvetés elfogadásáról 

FEBRUÁR 28.: 

2/2022. (II.28.) PB. határozat  2021. évi civil szervezetek pénzügyi beszámolóinak 
elfogadásáról 

MÁRCIUS 30.: 

3/2022. (III.30.) PB. határozat  2021. évi összevont költségvetésről szóló 2/2021.(II.15.) Ör. 
számú rendelet módosítása 

ÁPRILIS 27.: 

4/2022. (IV.27.) PB. határozat  Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének 
zárszámadásáról 

5/2022. (IV.27.) PB. határozat  A 2021. évi belső ellenőrzési jelentés és a pénzügyi 
ellenőrzések elfogadásáról 

MÁJUS 25.: 

6/2022. (V.25.) PB. határozat  A Lét-A-Med Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves 
beszámolójáról, 2022. évi üzleti tervéről 

7/2022. (V.25.) PB. határozat  Az önkormányzat és intézményei 2022. évi 1/2022.(II.10.)Ör. 
számú  költségvetési rendeletének elfogadásáról 

JÚNIUS 29.: 

8/2022. (VI.29.) PB. határozat  Vásárhelyi György kérelme önkormányzattal szemben 
fennálló tartozásának elengedéséről – a Bizottság nem engedi 
el tartozását, részletfizetést nem engedélyez 

SZEPTEMBER 28.: 



9/2022. (IX.28.) PB. határozat  1/2022.(II.10.)Ör. költségvetési rendelet módosításáról 

10/2022. (IX.28.) PB. határozat  Nyersanyagnorma emelése 2022. október 1-jétől 

11/2022. (IX.28.) PB. határozat  Térítési díj emelése 2022. október 1-jétől 

OKTÓBER 26.: 

12/2022. (X.26.) PB. határozat  2022. évi költségcsökkentő intézkedések 

13/2022. (X.26.) PB. határozat   Sírhely, piaci helypénz, bérleti díjak emelése 10%-kal 
2022.november 1-jétől 

NOVEMBER 23.: 

14/2022. (XI.23.) PB. határozat  2022. évi költségvetés előirányzatának módosítása 

15/2022. (XI.23.) PB. határozat  Tormália Agro Kft. támogatásának elfogadása 

16/2022. (XI.23.) PB. határozat  Folyószámlahitel felvételének elnapolása december 15-ig 


