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Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati 

rendelete 

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 
pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § 
(1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi) 
„a) költségvetési működési bevételeit 320.023.391 Ft-ban, 
b) költségvetési működési kiadásait 251.546.488 Ft-ban, 
c) működési egyenlegét 68.476.903 Ft-ban,” 

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § 
(1) bekezdés e)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi) 
„e) költségvetési felhalmozási kiadásait 640.831.683 Ft-ban, 
f) felhalmozási egyenlegét -431.631.683 Ft-ban, 
g) finanszírozási bevételeit 389.883.386 Ft-ban, 
h) finanszírozási kiadásait 26.728.606 Ft-ban, 
i) költségvetési bevételeit 919.106.777 Ft-ban, 
j) költségvetési kiadásait 919.106.777 Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. 
melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 

3. § 
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Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba, és 2022. szeptember 30-án hatályát veszti. 
 
Mátranovák, 2022. szeptember 27. 
 
 
 
 
                   Bodor Ernőné                                                                                Urbányi Edina 

                    polgármester                                                                                      jegyző 

 

 
Záradék: 

A 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete kihirdetése 2022. szeptember 28. napján megtörtént.  
A rendelet hatályba lépésének napja: 2022. szeptember 29. 
A rendelet hatályát veszti: 2022. szeptember 30. 
 
 
Mátranovák, 2022. szeptember  28. 
 
 

Urbányi Edina 
jegyző  
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1. melléklet 

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletében foglalt táblázat „Működési célú központosított előirányzatok” sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat bevételei (Ft)) 

Működési célú központosított előirányzatok  B115 10 129 910   10 129 910 

” 

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzatok működési támogatásai” sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat bevételei (Ft)) 

Önkormányzatok működési támogatásai B11 36 258 391   36 258 391 

” 

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat bevételei (Ft)) 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 103 458 391   103 458 391 

” 

4. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„ 
(Az önkormányzat bevételei (Ft)) 

Működési bevételek összesen  320 023 391   320 023 391 

” 

5. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési bevételek” sora, „Működési bevételek és működési 
kiadások egyenlege” sora és „Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege” sora 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Az önkormányzat bevételei (Ft)) 

Költségvetési bevételek B1-B7 529 223 391   529 223 391 

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege  68 476 903   68 476 903 

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege   -431 631 683   -431 631 683 

” 

6. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletében foglalt táblázat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre” 
sora és „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra” sora helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Az önkormányzat bevételei (Ft)) 

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre B8131 68 476 903   68 476 903 

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

felhalmozásra 

B8131 295 723 017   295 723 017 
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” 

7. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletében foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora és „Államháztartáson belüli 
megelőlegezések” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Az önkormányzat bevételei (Ft)) 

Maradvány igénybevétele B813 364 199 920   364 199 920 

Államháztartáson belüli megelőlegezések  B814 25 683 466   25 683 466 

” 

8. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 

mellékletében foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás bevételei” sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat bevételei (Ft)) 

Belföldi finanszírozás bevételei B81 389 883 386   389 883 386 

” 

9. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora és „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-
8)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Az önkormányzat bevételei (Ft)) 

Finanszírozási bevételek B8 389 883 386   389 883 386 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)  919 106 777   919 106 777 

”  
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2. melléklet 

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Béren kívüli juttatások” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Béren kívüli juttatások K1107 3 000 000   3 000 000  

” 

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat „Foglalkoztatottak személyi juttatásai” sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 58 361 928   58 361 928  

” 

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Személyi juttatások K1 79 173 324   79 173 324  

” 

4. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Üzemeltetési anyagok beszerzése” sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 12 097 091   12 097 091  

” 

5. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Készletbeszerzés” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Készletbeszerzés K31 28 597 091   28 597 091  

” 

6. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Közüzemi díjak” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Közüzemi díjak K331 22 981 741   22 981 741  

” 

7. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat „Egyéb szolgáltatások” sora és „Szolgáltatási kiadások” sora helyébe 
a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Egyéb szolgáltatások K337 18 500 000   18 500 000  

Szolgáltatási kiadások K33 70 531 741   70 531 741  
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” 

8. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Fizetendő általános forgalmi adó” sora és „Kamatkiadások” sora 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Fizetendő általános forgalmi adó  K352 200 000   200 000  

Kamatkiadások K353 10 000   10 000  

” 

9. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sora és „Dologi 
kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 16 210 000   16 210 000  

Dologi kiadások K3 120 238 832   120 238 832  

” 

10. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Működési kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Működési kiadások összesen  251 546 488   251 546 488  

” 

11. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 20 000 000   20 000 000  

” 

12. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora, 
„Beruházások” sora és „Ingatlanok felújítása” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó 

K67 6 440 000   6 440 000  

Beruházások K6 27 440 000   27 440 000  

Ingatlanok felújítása K71 497 304 150   497 304 150  

” 

13. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora és 
„Felújítások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  K74 116 087 533   116 087 533  

Felújítások K7 613 391 683   613 391 683  
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” 

14. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási kiadások összesen” sora és „Költségvetési kiadások” 
sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Felhalmozási kiadások összesen  640 831 683   640 831 683  

Költségvetési kiadások K1-K8 892 378 171   892 378 171  

” 

15. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” sora helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 26 728 606   26 728 606  

” 

16. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások” sora és „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” 
sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Az önkormányzat kiadásai (Ft)) 

Finanszírozási kiadások K9 26 728 606   26 728 606  

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)  919 106 777   919 106 777  

”  



8 

3. melléklet 

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében foglalt táblázat a következő „Iparűzési adó támogatás” sor és „Lakossági víz és 
csatornaszolgáltatás támogatás” sorral egészül ki: 
„ 
(Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) ) 

Iparűzési adó támogatás   497 468 

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás   6 257 900 

” 

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. 

mellékletében foglalt táblázat „A központi költségvetésből származó előirányzat összesen:” sora 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft))  

A központi költségvetésből származó előirányzat összesen:    36 258 391 

”  
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4. melléklet 

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. 
mellékletében foglalt táblázat „eszközbeszerzés” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(Beruházások és felújítások (Ft)) 

eszközbeszerzés    20 000 000 20 000 000  

” 

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. 

mellékletében foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora, „Beruházási célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora és „Beruházások összesen” sora helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Beruházások és felújítások (Ft)) 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64   20 000 000 20 000 000  

Beruházási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó 

K67   6 440 000 6 440 000  

Beruházások összesen K6   27 440 000 27 440 000  

” 

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. 
mellékletében foglalt táblázat „egyéb felújítás” sora, „Ingatlanok felújítása” sora, „Felújítási célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora, „Felújítások” sora és „Beruházások és 
felújítások összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(Beruházások és felújítások (Ft)) 

egyéb felújítás    222 343 256 222 343 256  

Ingatlanok felújítása K71   497 304 150 497 304 150  

Felújítási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó 

K74   116 087 533 116 087 533  

Felújítások K7   613 391 683 613 391 683  

Beruházások és felújítások összesen K6-K7   640 831 683 640 831 683  

”  
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5. melléklet 

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. 
mellékletében foglalt táblázat „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” sora helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„ 
(A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások 

működési és felhalmozási cél szerint (Ft)) 

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 26 728 606   

” 

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. 
mellékletében foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás kiadásai” sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„ 
(A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások 
működési és felhalmozási cél szerint (Ft)) 

Belföldi finanszírozás kiadásai K91 26 728 606   

”
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Általános indokolás 

Mátranovák Község Önkormányzatának módosított előirányzata 70 006 165 Ft-tal nő, a 
módosítást működési bevételek és finanszírozási bevételek emelkedése okozta az 1. melléklet 
szerinti bontásban. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A költségvetés előirányzatainak módosított összegeit tartalmazza. 

A 2. §-hoz  

A módosított mellékletekről rendelkezik. 

A 3. §-hoz  

A rendeletmódosítás hatályba lépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik. 


