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3. napirendi pont anyaga  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének  

2022. május 18-án  tartandó ülésére  

 

 
Tárgy:            Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének II. módosításáról 
                       szóló rendelettervezet tárgyalása  

 

Előterjesztő:         Ujvári Katalin  polgármester 

 
Készítette:          Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző 
                          Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
Lakhegy község önkormányzati képviselőtestülete 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2021. 
február hónapban fogadta el, melyet szeptemberben módosított. Az állami támogatások tényleges 
realizálódása miatt indokolttá vált a költségvetés főösszegének növelése, melynek okairól az 
alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet. 

A rendelet-tervezet 1. §-ához: 

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi módosított költségvetését a képviselőtestület 
117 248 633   Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg. A költségvetés kiadási és bevételi 
főösszegét, melyben az óvoda is szerepel összességében 1 568 459 Ft-tal indokolt növelni. 
 
A rendelet-tervezet 2. §-ához: 
Az önkormányzat és költségvetési szerve együttes költségvetési bevételeit 101 032 180 Ft-ról      
102 495 451 Ft-ra indokolt emelni, a finanszírozási bevételek összegét 16 216 453 Ft-ról             
16 321 641 Ft-ra indokolt növelni.    
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Az Óvoda költségvetésének módosítását a képviselőtestület külön napirendi pontként tárgyalta, ezért a 
módosítások konkrét okaira jelen előterjesztésben ismételten nem térünk ki, az önkormányzatot érintő 
bevételek módosításának indokairól pedig az alábbi §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatjuk Önöket.  
 
A rendelet-tervezet 3.§-hoz:  
I. Az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - tervezett költségvetési bevételét            
100 462 204 Ft-ról 101 925 475 Ft-ra indokolt növelni, az alábbiak szerint: 
 
1) Önkormányzatok működési támogatásait az I. módosítás során 50 011 925 Ft-ra módosítottuk, 
összegét 51 475 196 Ft-ra indokolt növelni mivel:   
  - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 
12 674 993 Ft-ról 13 108 264 Ft-ra indokolt növelni, mivel az önkormányzat a szociális ágazatban 
kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatására 433 271 Ft-ot kapott.  
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén az I. módosítás során 
1 381 024 Ft-ot terveztünk, melyet 1 030 000 Ft-tal indokolt növelni, melynek okai, hogy az 
önkormányzat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 534 700 Ft-ot, szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 495 300 Ft-ot nyert. 
 
II. Finanszírozási bevételek címén az I. módosítás során 15 986 995 Ft-tal számoltunk, melyet 
16 092 183 Ft-ra indokolt növelni, melynek oka, hogy az államháztartáson belüli megelőlegezés 
összegét 160 105 Ft-ról 265 293 Ft-ra szükséges emelni, mely a közfoglalkoztatottak támogatásának 
következő hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok 
megelőlegezéséből ered. 

A költségvetés bevételi oldala egyéb módosításra nem szorul. Az önkormányzat és költségvetési 
szervének bevételeit kiemelt előirányzatonként az l. és 2. melléklet tartalmazza. 

 
A rendelet-tervezet 4.§-hoz: 
Mivel az önkormányzat módosította az intézménye költségvetését, ezért a módosított adatokat az 
önkormányzat költségvetésén is át kell vezetni.  A költségvetési szerv költségvetésének módosítását 
bevételi forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.  
 
A rendelet-tervezet 5.§-hoz: 
A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes költségvetési kiadásait az I. 
módosítás során 117 248 633 Ft-ra módosította, melyet 118 817 092 Ft-ra indokolt növelni, az alábbi 
§-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.  
 
A rendelet-tervezet 6.§-hoz: 
A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési 
működési kiadásait az I. módosítás során 94 316 412 Ft-ra módosította, amelyet szükségessé vált 
95 816 839 Ft-ra emelni, ebből az önkormányzat módosított működési kiadása 70 178 839 Ft, míg az 
óvodáé 25 638 000 Ft lesz.  
 
A rendelet-tervezet 7. §-hoz:  
A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait az I. 
módosítás során 22 932 221 Ft-ra módosította, melyet 23 000 253 Ft-ra indokolt módosítani. A 
módosítás az önkormányzatnál realizálandó beruházási kiadásokat érinti. Részletesen az alábbi §-hoz 
fűzött indoklásban.  
 
A rendelet-tervezet 8.-9. §-hoz:  
A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2021. évi tervezett kiadásait az I. 
módosítás során 116 449 199 Ft-ra módosította, melyet indokolttá vált 118 017 658 Ft-ra módosítani 
az alábbiak szerint.  
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1) Személyi juttatások főelőirányzatnak a módosítása nem indokolt, csupán a részelőirányzatok 
közötti átcsoportosítás vált szükségessé. Az évvégi teljesítés adatok alapján javasoljuk az 5. melléklet 
a) pontjában írt módosítást. 
 
2) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó címén módosított 2 053 000 Ft 
kiadást nem szükséges módosítani, csupán a szociális hozzájárulási adóról 15 790 Ft átcsoportosítása 
indokolt a táppénz hozzájárulásra. Az évvégi teljesítés adatok alapján javasoljuk az 5. melléklet b) 
pontjában írt módosítást. 
 
3) Dologi kiadások előirányzata címén az I. módosítás során 22 747 000 Ft kiadással számoltunk, 
melyet 22 811 498 Ft-ra indokolt növelni. Figyelembe véve a teljesítési adatokat, indokolt a 
részelőirányzatok között átcsoportosítást végrehajtani. (Lásd: 5 sz. melléklet c. pontját.)   
 
4) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1 670 000 Ft-ról 1 835 458 Ft-ra indokolt emelni a 
települési támogatások évvégi teljesítése alapján. (Lásd: 5 sz. melléklet d. pontját.)   
 
5) Egyéb működési célú kiadások címén az I. módosítás során 24 378 021 Ft kiadással számoltunk, 
összegét 25 543 304 Ft-ra indokolt növelni az alábbiak szerint:  
- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre címen módosított 1 634 614 Ft 
összegű kiadást nem indokolt növelni, csupán a zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez a 
hozzájárulás összegét indokolt 57 542 Ft kiadást átcsoportosítani. 
- a tartalék összegét 4 544 439 Ft-ra javasoljuk módosítani, melyből általános tartalék tervezett 
összege 250 000 Ft, céltartalék összege 4 294 439 Ft, mely az önkormányzat által benyújtott 
pályázatok önrészének finanszírozása céljából került elkülönítésre.  

 
6) Finanszírozási kiadások címén az I. módosítás során 26 971 657 Ft kiadással számoltunk, melyet 
27 076 845 Ft-ra indokolt módosítani az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 
növekedése miatt, mely a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzódását 
követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezésének visszafizetéséből 
ered. 
 
A rendelet-tervezet 10.§-hoz 
Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait 22 832 221 Ft-ról 22 900 253 Ft-ra indokolt 
módosítani, melynek oka, hogy a beruházások összegét szükséges módosítani 3 323 293 Ft-ról 
3 391 325 Ft-ra az évvégi teljesítés adatok alapján. 
A felhalmozási kiadásokat célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.  

 
A rendelet-tervezet 11.§-hoz: 
Az óvoda kiadásainak módosításáról az előző napirendi pont keretében tájékoztatást kaptak, ezért nem 
térnék ki ismételten annak indoklására.  
 
A rendelet tervezet 12.§-hoz: 
A költségvetési hiány összege 28 866 158 Ft-ra változik, a költségvetési többlet összege       
14 682 796 Ft-ra növekszik. A költségvetési hiány összegét részben a működési költségvetési többlet 
összegéből, valamint az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozza az önkormányzat a 7. 
mellékletben írtak szerint.  
 
A rendelet tervezet 13. § -ához: 
Az önkormányzat tartalék előirányzatát 7 631 219 Ft-ra indokolt növelni a rendeletben írtak szerint. 
Általános tartalékra 250 000 Ft, céltartalékra 4 294 439 Ft, felhalmozási tartalékra 3 086 780 Ft kerül 
elkülönítésre.   
 
A rendelet tervezet 14.§-ához: 
A módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet 1-9. mellékletek. 
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A rendelet tervezet 15.§-ához: 
Záró rendelkezéseket tartalmaz.  
 
Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.   
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az 
előzetes hatásvizsgálat készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés 
melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.   
 
Kérjük a képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítását a tervezetben írtaknak megfelelően 
hagyja jóvá. 

 

Lakhegy, 2022. május 04.  
        
 
        Ujvári Katalin s.k.  Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k. 
         Polgármester                                                                                 jegyző  
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Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 
8913 Egervár, Vár u. 2.  /fax:92/564-013, 564-014, 30 8214561 

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.  
 
Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:  
Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének…/2022.(….) önkormányzati rendelet-
tervezete  az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról   
 
A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:  
1. Társadalmi-gazdasági hatása:  
Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, 
minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.  
 
2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadások növekedésének fedezete a pótlólagosan 
kapott állami támogatás, illetve a 2020. évről képződött pénzmaradvány összegének tervezetthez 
képest történő növekedése. A módosítás kedvezően befolyásolja az önkormányzat anyagi helyzetét, nő 
az általános tartalék és a beruházásokra fordítható összeg.      
 
3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs. 
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan 
adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, 
amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.  
 
5. Egyéb hatása: Nincs. 
 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben 
írtaknak 
 
7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a 6. pontban írt 
jogszabályi rendelkezések megsértése   
 
8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek: a jelenlegi 
feltételeken felül többletet nem igényel.  

 
 

Egervár, 2022. május 04. 
 

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k. 
jegyző 






























































































































































































































































































