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Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 

3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139. 

 

 

 

 

Szám:…..……../2021. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. április 6-i testületi ülésére 

 

Tárgy:      …. napirend: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2022. (…...) önkormányzati rendelete 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Előterjesztő:    Asztalos Miklós polgármester 

Előkészítő:    dr. Behan Anett Éva jegyző 

    Habók Lászlóné pénzügyi előadó 

     

Tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 

    

Melléklet     rendelet-tervezet 

     

 

Meghívottak:    Képviselő-testület tagjai  

Törvényességi észrevétel:  az előterjesztés törvényes. 

 

Tárgyalás:   nyilvános ülés       

  

 

    zárt ülés       

  

 

Elfogadás:   egyszerű többség       

  

 

    minősített többség      

  

 

 

X 

 

 

X 



2 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat és költségvetési szervei a Gyöngyössolymos 

Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.26) rendelete alapján 

kezdte meg működését. Jelen előterjesztés 2021.évben, az év közben keletkezett az 

előirányzatban bekövetkezett módosításokat tartalmazza.  

 

 

Eredeti előirányzat: 642.982.915 Ft -  Módosított előirányzat: 703.764.886 Ft 

 

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetése 2021. évben is több alkalommal is 

módosult. A módosítás okai :  az év közben keletkezett többletbevétel, a szervezeti változások 

és az év közben elnyert pályázatok támogatási finanszírozása. 

 

Az önkormányzat mérlege:   

 

Eredeti előirányzat KIADÁSOK Eredeti előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson

belülről
                 254 975 750 

I.
Személyi juttatások                202 453 774 

II.
Közhatalmi bevételek                    72 358 634 

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó
                 31 568 758 

III. Működési bevételek                    23 823 532 III. Dologi kiadások                118 652 281 

IV. Működési célú átvett pénzeszközök IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                    3 000 000 

- V. Egyéb működési célú kiadások                  85 759 935 

Működési bevételek összesen               351 157 916 Működési kiadások összesen                441 434 748 

I.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről
                                   - I. Beruházások                  22 125 060 

II. Felhalmozási bevételek                    56 504 504 II. Felújítások                  48 434 325 

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    - III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek összesen                    56 504 504 Felhalmozási kiadások                  70 559 385 

I. Belföldi finanszírozás bevételei                  296 102 466 I. Belföldi finanszírozás kiadásai                191 770 753 

II. Külföldi finanszírozás bevételei II. Külföldi finanszírozás kiadásai                                   - 

III.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek bevételei III.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek kiadásai
                                  - 

IV. Váltóbevételek IV. Váltókiadások                                   - 

Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen                191 770 753 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                  703 764 886 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                703 764 886 

BEVÉTELEK

   ....... sz. melléklet az Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló …./2022. (…/...) 

önkormányzati rendeletéhez                                                                                                                                                                   

Gyöngyössolymos Közégi Önkormányzat 

 
 

Az önkormányzat és intézményei költségvetésének részletes módosítását az 1-4. számú 

mellékletek tartalmazzák. A rendelet tervezetet és mellékleteit jelen előterjesztéshez 

mellékeljük.  
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A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében bekövetkezett változások 

jogszabályi rendezése.. Pénzügyi hatása: a költségvetési rendelet módosítása határozza meg 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait és bevételeit, melyek átvezetése fontos a 

2021. évi zárszámadás megalkotásához.  

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. 

Fentek alapján javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Gyöngyössolymos, 2022. április 1.  

        Asztalos Miklós 

          polgármester 

 

 

 
Az előterjesztés és a rendelet – tervezet törvényes! 

 

 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 

 


