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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

  

A jogszabályi előírások és egyéb információk, a Képviselő-testület előzetes 

kötelezettségvállalásai, a Magyar Államkincstár által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint 

a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal, Solymosy Óvoda, Gárdonyi Géza 

Művelődési Ház intézmény vezetőjének bevonásával állítottuk össze az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetési javaslatát. 

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 

XC. törvényt. A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat 2020. 

évre megillető központi források mértékét és arányát. 

 A Költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat általános 

működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenkénti megosztását a 

Belügyminiszter az általa üzemeltetett ebr42. elektronikus rendszeren keresztül a Javaslat 

összeállításáig elérhetővé tette. 

 

A Költségvetési törvény alapvető célként fogalmazta meg – a korábbi évek célkitűzéseinek 

szerves folytatásaként –hogy az előző időszakból örökölt államháztartási hiány, és ezzel 

együtt az államadósság csökkentésével, a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek 

megteremtésével Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve a foglalkoztatási ráta 

növekedjen.  

    

A költségvetési javaslat összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított és 

eredményesen alkalmazott megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is 

elősegítve az Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását. Ezen alapelv 

érvényesítése jegyében a működési kiadásokat a takarékosság és a hatékonyság szem előtt 

tartása mellett terveztük meg.  

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a folyamatban lévő fejlesztési feladatok 

2022. évi ütemét, az előző évről áthúzódó kötelezettségeket, követeléseket, elszámolásokat és 

a várható maradványt.  

2022-ben is az egyik kiemelt támogatott feladat az étkeztetés, községüzemeltetés, amelyhez 

kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a tavalyi tényleges foglalkoztatáshoz igazítottan és 

ütemezetten terveztük meg. 

A nem kötelező feladatokhoz, ezen belül a civil szféra és a társadalmi önszerveződések 

támogatásához rendelt kiadásokat is megterveztük. 

Mindezeken túl érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok 

költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető.  

A bevételek tervezésénél a központi költségvetésből származó források esetében a 

Költségvetési törvény előírásait vettük alapul, az Önkormányzat döntésétől függő bevételek 

esetében az elfogadott szolgáltatási díjak képezték a tervezés bázisát. 2022. évre új adót nem 

vetettünk ki.   

 

A 2022. évi költségvetésben javasolt működési és fejlesztési kiadások fedezete biztosított, a 

tervezett tartalékok lehetővé teszik az önkormányzati gazdálkodás likviditásának folyamatos 

fenntartását. 
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A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja az Önkormányzat 2022. évi működőképességének biztosítása. Pénzügyi hatása: 

a költségvetési rendelet határozza meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait és 

bevételeit, melyek nélkülözhetetlenek a folyamatos működéshez.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  1. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

1. a rendeletalkotás;… 

 

47. §… 
(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 1. pontján, a minősített szavazattöbbség az Mötv. 50. 

§-án alapul. 

 

Minősített többség: A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) 

egybehangzó szavazata a minősített többség. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, s az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen.  

 

Kelt:  Gyöngyössolymos, 2022. március 2 

 

 

         Asztalos Miklós 

            Polgármester         

Az előterjesztés törvényes! 

 

dr. Behan Anett Éva 

             jegyző 


