
11/2022. (VI.24.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete 

az Újhartyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  

2/2022. (II.18.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

 

1.§. A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetését 

 

2.072.119.985 - Ft bevétellel 

2.072.119.985 - Ft kiadással 

állapítja meg. 

 

 

2.§. A rendelet 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2022. évi módosított költségvetése: 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 2.072.120 

 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás     103.363.-e Ft 

/a b) pont szerinti kivétellel/ 

 

b) állami támogatás működéshez, rendkívüli támogatás      99.720.- e Ft 

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel      51.173.- e Ft 

     amelyből: 

 

     ca) elkülönített állami pénzalapból,                         51.173.- e Ft 

     cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                  0.- e Ft 

     cc) helyi önkormányzattól                                                                                 0.- e Ft 

     cd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                     0.- e Ft 

     ce) többcélú kistérségi társulástól,                              0.- e Ft 

     cf) jogi személyiségű társulástól,                                                                       0.- e Ft 

     cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

     származó pénzeszközből,                              0.- e Ft 

     ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  

     elszámolható összegből,                              0.- e Ft 

     ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási  

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                        0.- e Ft 

 

d) közhatalmi bevétel                                                                                    664.500- e Ft 

 

e) intézményi működési bevétel                                                                    282.840- e Ft 

 

f) felhalmozási bevétel                                                                                  128.774.- e Ft 

 

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz    25.800- e Ft 
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h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)             0.-e Ft 

 

i) Hitel                                                                                                                      0.- e Ft 

 

j) előző évi maradvány alaptevékenység  

ellátására történő igénybevétele/                      457.959.- e Ft 

 

k) Finanszírozási bevétel             160.000.-e Ft 

 

l) Megelőlegezés                 97.991-e Ft 

 

(3) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből 

állnak, azaz 

a) működési költségvetés                                                                 991.647.-e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások:          145.830.- e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:            18.958.- e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                         449.257.- e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:              5.200.- e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások):         108.666.- e Ft 

      af) tartalék                                                                                        1.513.- e Ft 

      ag) intézményfinanszírozás (hivatal)         174.936.- e Ft 

      ah) intézményfinanszírozás (közművelődés)           45.351.- e Ft 

      ai) intézményfinanaszírozás (bölcsőde)                                         41.936- e Ft 

 

b) felhalmozási költségvetés                                                       535.384 - e Ft 

      ba) intézményi beruházások,    408.478 - e Ft 

      bb) felújítások                                                                         126.906 - e Ft 

      bc) kormányzati beruházások               0.- e Ft 

      bd) lakástámogatás               0.- e Ft 

      be) lakásépítés               0.- e Ft 

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                          0.- e Ft 

 

c) Hitelek                                                                                                 208.000.- e Ft 

 

d) Finanszírozási kiadás                                                                        239.098.-e Ft 

 

e) Megelőlegezés                                                                                       97.991- e Ft 

 

 

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási kiadások:   

 

Településfejlesztési projektek kiadásai 

  Eredeti Módosított 

Tervek 37 100 000             37 100 000  

Magyar Falu Program (Régi Hivatal felújítása) 12 741 504                              -    

Magyar Falu Program (Epres utcai járda) 16 000 000             16 000 000  

Magyar Falu Program (Bagolyfészek) 18 000 000                              -    

Magyar Falu Program  önerő 28 000 000             28 000 000  

Ipari Park buszmegálló építése 1 500 000               1 500 000  

Bölcsőde tűzjelző kiépítése 3 000 000               3 000 000  
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Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés 34 125 000             34 125 000  

Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút 180 000 000          140 000 000  

Deák Ferenc utca és Rákóczi út felújítása 20 000 000             20 000 000  

Ingatlan vásárlás (kerépkpátút) 4 492 649               2 196 523  

Kandeláber 765 000                  765 000  

Templom melletti parkoló kialakítása  0               8 574 049  

Eszköz vásárlás 500 000                  500 000  

Beruházás áfa 93 184 000             75 779 000  

Felújítás 38 000 000             74 425 723  

Felújítás áfa 10 000 000             20 094 945  

Fejlesztési kiadás mindösszesen 497 408 153 462 060 240 

 

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott  

     támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:    8.100- e Ft 

 

a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft 

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 3.500.- e Ft 

c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft 

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 2.000.-e Ft 

e) Egyéb szociális ellátások (menekültek): 2.000.-e Ft  

f) Szociális ösztöndíjak: 400.-eFt 

 

3.§. A rendelet 4.§ (8)-(10) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 501.489.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 

406.610.- e Ft, finanszírozási hiány: 94.879.- e Ft. 

 

(9)  Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik 

a) belső finanszírozással 457.959.- e Ft 

b) külső finanszírozással.160.000.- e Ft. 

 

(10) A belső finanszírozáson belül  

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának 

igénybevétele:                                                                      457.959.- e Ft,  

      aa) működési célú                                                           457.959.- e Ft 

      ab) felhalmozási célú      0 Ft 

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft, 

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft, 

 

4.§. A rendelet 5.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 

201.976 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 174.936.- e Ft 

/a b) pont szerinti kivétellel/ 

 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            0.- e Ft 

     amelyből      

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                               0.- e Ft 
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     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                  0.- e Ft 

     bc) helyi önkormányzattól,                  0.- e Ft 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                  0.- e Ft 

     be) többcélú kistérségi társulástól,                  0.- e Ft 

     bf) jogi személyiségű társulástól,                  0.- e Ft 

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

     származó pénzeszközből,                  0.- e Ft 

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  

     elszámolható összegből,                  0.- e Ft 

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási  

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                   0.- e Ft 

 

c) közhatalmi bevétel                                                                                  0.- e Ft 

 

d) intézményi működési bevétel                                                           2.926.- e Ft 

 

e) felhalmozási bevétel                                                                                0.- e Ft 

 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            3.888.- e Ft 

 

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                0.- e Ft 

 

h) kölcsön                                                                                                    0.- e Ft 

 

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele                                                         20.226.- e Ft 

 

(3) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből 

állnak, azaz 

a) működési költségvetés                                                                     194.996.- e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások:            125.892.- e Ft  

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:             16.366.- e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások:             48.363.- e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                      0.- e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások:               4.375.- e Ft 

 

b) felhalmozási költségvetés:                                                                  6.980- e Ft 

      ba) intézményi beruházások,                                                      6.980.- e Ft 

      bb) felújítások                       0.- e Ft 

      bc) kormányzati beruházások                       0.- e Ft 

      bd) lakástámogatás                       0.- e Ft 

      be) lakásépítés                       0.- e Ft 

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                        0.- e Ft 

 

c) kölcsönök: .................................................................................................................    0.- e Ft 

 

5.§. A rendelet 6. § (1)-(3)  bekezdése helyébe a következő lép: 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi 

módosított költségvetési főösszegét 53.244 ezer forintban állapítja meg. 
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(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 45.351- e Ft 

/a b) pont szerinti kivétellel/ 

 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft 

     amelyből      

     ba) elkülönített állami pénzalapból                                       0.- e Ft 

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft 

     bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft 

     be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft 

     bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft 

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

     származó pénzeszközből, 0.- e Ft 

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  

     elszámolható összegből, 0.- e Ft 

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási  

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából  0.- e Ft 

 

c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft 

 

d) intézményi működési bevétel                                                            2.320.- e Ft 

 

e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft 

 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                              5.147.- e Ft 

 

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft 

 

h) kölcsön 0.- e Ft 

 

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele/ 426.- e Ft 

 

(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés                                                                    50.514.- e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások:            30.198.- e Ft  

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:               3.350.-e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások:            16.966.- e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                     0.- e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások:                     0.- e Ft 

 

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 2.730.- e Ft 

      ba) intézményi beruházások                                                             2.730.- e Ft 

      bb) felújítások                     0.- e Ft 

      bc) kormányzati beruházások                     0.- e Ft 

      bd) lakástámogatás                     0.- e Ft 

      be) lakásépítés                     0.- e Ft 
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      bf) egyéb felhalmozási kiadások                      0.- e Ft 

 

c) kölcsönök:  0.- e Ft 

 

6.§. A rendelet 7.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 

52.863 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) Az Eperke Bölcsőde 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                             41.937.- e Ft 

 

b) intézményi működési bevétel                                                              7.510.- e Ft 

 

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           0.- e Ft 

 

d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele                                                              3.416.- e Ft 

 

(3) Az Eperke Bölcsőde 2022. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 

tételekből állnak: 

 

Működési kiadás:                                                                                    52.228 e Ft 

      a) személyi jellegű kiadások:            39.559.- e Ft  

      b) munkaadókat terhelő járulékok és                                               4.971.- e Ft 

      szociális hozzájárulási adó:              

      c) dologi jellegű kiadások:              7.698.- e Ft 

 

Felhalmozási kiadás:                                                                            635.000.- e Ft 

 

 

7.§. (1) A rendelet többi része változatlan marad. 

 

(2) Ez a rendelet 2022. július 1-től lép hatályba 

   

 

Újhartyán, 2022. június 24. 

 

 

 

  Göndörné Frajka Gabriella     Schulcz József 

         jegyző        polgármester 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2022. június 24. 

 

 

 

 

       Göndörné Frajka Gabriella 

                jegyző 


