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2. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány 
a 2022. évi költségvetés módosításáról 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók – Borsosberény, Bánk és Tolmács 
Község Önkormányzata - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. 
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti 
Borsosberény Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bánk és Tolmács Község 
Önkormányzatai határozatban hagyják jóvá a javasolt előirányzat módosításokat. 
 
 

I. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének változása 
 

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása indokolttá vált 
egyrészt személyi változás, másrészt az országgyűlési képviselő-választás és országos 
népszavazás kapcsán.  
 
A jegyzői kinevezéshez kacsolódó előirányzat változások: 
 

• A Hivatal élére új jegyző került kinevezésre, ezzel kapcsolatban az illetmény, 
közlekedési költségtérítés és munkáltatói járulék kiadási előirányzatának emelése 
szükséges, együtt 2.079 ezer Ft összegben. 

• Ezzel párhuzamosan emelkedik az intézmény-finanszírozás bevétele 2.079 ezer Ft-tal, 
melyet a gesztor Borsosberény Község Önkormányzata utal a Hivatal részére. 

 
Az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás finanszírozása elsődlegesen 
központi forrásból történik. Az előirányzat az alábbiak szerint változik: 
 

• Államháztartáson belülről átvett működési célú támogatási bevétel összege 2.184 ezer 
Ft, felhalmozási célú támogatásként 177 ezer Ft-ra vagyunk jogosultak. 

• A működési célú támogatásból a Helyi Választási Irodában dolgozók jutalma, a Helyi 
Választási Bizottság tagjainak tiszteletdíja, és a kapcsolódó járulékok kerültek 
elszámolásra együtt 1.842 ezer Ft összegben. Ehhez kapcsolódó előirányzatok 
tervezésre kerültek a Hivatal költségvetésében. 

• A választáshoz kapcsolódó reprezentációs és dologi (irodaszer, kiküldetés) kiadásokra 
342 ezer Ft előirányzat biztosítása szükséges. 

• Szavazófülkék beszerzésére került sor mindhárom településen, ehhez a tárgyi eszköz 
beszerzés kiadási előirányzatának tervezése szükséges 177 ezer Ft összegben. 

 
 

II. Tolmács Község Önkormányzata költségvetésének változása 
 

• A Hivatalt közösen fenntartó Önkormányzatok megállapodása szerint a költségek 
közös viselése egyenlő arányban történik a felek között. Ennek megfelelően a többlet 
finanszírozás összegéből 693 ezer Ft terheli Tolmács Község Önkormányzatát. Ennek 
biztosítása a tartalék keret összegének csökkentésével történik. 
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Előzetes hatástanulmány 
A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - 
módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány 
területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a reálisabb 
költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség, és a központi 
előírásoknak való megfelelés érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület 
hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a 
képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról. 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.  
- Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók 

tevékenységét közvetve befolyásolják.  
- Költségvetési hatása: A költségvetési főösszeg nem változik. Kiadási oldalon történt 

átcsoportosítás. 
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának 

az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a 
rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott 
előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy 
átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal 
történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében - kötelező. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának 
következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll 
összhangban a teljesítésekkel, az állami pénzeszköz átadásokkal, jogszabályi 
előírásokkal, és így a beszámolót az Államkincstár nem fogadja el. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel 
alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek 
rendelkezésre állnak. 

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz 
(tény adatokhoz) igazodik. 

 
 
Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket 
megtenni, a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását illetően. 
 
 
Tolmács, 2022. április 28. 

 
 Hajnis Ferenc 

 polgármester 
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……../2022. (V……..) H a t á r o z a t i  j a v a s l a t : 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 
2022. évi költségvetésének módosítását 65.185.856 Ft főösszeggel elfogadja.  
 
A költségvetés 65.185.856 Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt 
előirányzatainak összege: 
 
Kiadások: 

személyi juttatások        54.453.596 Ft 
 törvény szerinti illetmények 46.588.000 Ft, 
 céljuttatás        880.000 Ft, 
 végkielégítés     1.485.000 Ft, 
 béren kívüli juttatás    2.088.000 Ft, 
 közlekedési költség térítés    2.033.000 Ft, 
 egyéb személyi juttatás       550.000 Ft, 

külső személyi juttatás       829.596 Ft. 
munkaadót terhelő járulékok         7.048.990 Ft 
dologi kiadások        3.506.364 Ft 
beruházások            176.906 Ft 

 
 
Bevételek: 

működési célú támogatások államháztartáson belülről  2.183.950 Ft 
működési bevétel                678 Ft 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    176.906 Ft 
finanszírozási bevétel pénzmaradványból      276.322 Ft 
finanszírozási bevétel irányító szervtől             62.548.000 Ft. 

 
 
Tolmács Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Borsosberényi Közös Hivatal 
fenntartásához szükséges támogatás összegét, 3.664.000 Ft-ot két egyenlő részletben 2022. május 31. 
és 2022. október 31. napjáig átutalja a gesztor Borsosberény Község Önkormányzata részére. 
 
Határidő: 2022. év folyamán 
Felelős: polgármester  
 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati
rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és
f)  pontjából  fakadó  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  valamint  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  111.  §  (2)  és  115.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott  feladatkörében  eljárva  az  Önkormányzat  2022.  évi  költségvetéséről  az  alábbi
rendeletet alkotja.

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 18.745.472 Ft
a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -22.236.000 Ft
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -33.208.000 Ft”

2. §

Az Önkormányzat  2022.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2022.  (II.  15.)  önkormányzati  rendelet  1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 5-én lép hatályba, és 2022. május 6-án hatályát veszti.

1



1. melléklet

„1. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  3-2022.  (V.4.)  2022.  költségvetés  melléklete.pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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Végső előterjesztői indokolás

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  23.§  (1)  bekezdése  alapján  a  helyi
önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más
törvényben meghatározott feladatait.

A  költségvetésben  jóváhagyott  előirányzatok  év  közben  -  egyszeri  vagy  tartós  jelleggel  -
módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A  képviselő-testület  által  jóváhagyott  kiadási,  bevételi  és  létszám-előirányzatok  között
átcsoportosítást  a képviselő-testület engedélyezhet.  Ennek megfelelően rendeleti szinten történik
szabályozás  a  módosítást  illetően,  az  eredeti  költségvetési  rendelet  szerkezeti  felépítésének
megfelelően.
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