
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2022.(IX.28.) 

önkormányzati rendelete 

a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete Pénzügyi, 

Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését intézményfinanszírozás 

nélkül: 

 808 078 952 Ft nettó bevétellel 

 808 078 952 Ft nettó kiadással állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének 

fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 159 844 674 Ft 

felhasználását. 

 

(3)A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges 

önrészének biztosítása érdekében a költségvetési kiadásokból 15 605 678 Ft általános 

tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület 

átruházza a polgármesterre. 

 

(4) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeketés kiadásokat, valamint a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) 

Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását 

önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és 

rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 

2.§ 

 

A R. 1-22. melléklete helyébe e rendelet 1-22. melléklete lép. 

 

3.§ 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2022. évi gazdálkodás 

során kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Őcsény, 2022. szeptember 21. 

 

 

 

 Fülöp János Balogh Györgyi 

 polgármester jegyző 

Ph. 

 

A kihirdetés napja: Őcsény, 2022. szeptember ……… 

 

 

 

 Balogh Györgyi 

 jegyző 
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