
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (…….)  önkormányzati rendelet-tervezete 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

3/2022. (II.25.)  rendelet módosításáról 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X.24.) önkormányzati 

rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humán feladatok és ügyrendi bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 

3.548.234.952 Ft-ban állapítja meg. Ebből az önkormányzat költségvetési támogatásának működési célú 

összege 803.596.614 Ft. (A bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok 

szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.)” 

2. § 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„4. § 

A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 

3.548.234.952 Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok 

szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.)” 

3. § 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) 

bekezdés a)–d) és  f)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A települési önkormányzat összevont, 2022. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a 

Képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:) 

„a) Működési előirányzatok összesen 2.041.634.713 Ft ezen belül: 

b)  személyi jellegű kiadások: 932.120.676 Ft 

c) munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 115.601.214 Ft 

d) dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 777.440.096 Ft 

f) egyéb működési célú kiadások: 157.688.027 Ft 

g) ellátottak pénzbeli juttatásai: 22.851.620 Ft” 
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4. § 

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 1.462.744.647 Ft, ezen 

belül: 

a) a beruházási kiadások: 950.481.073 Ft 

b) a felújítási kiadások:    501.643.024 Ft 

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata: 10.620.550 Ft, ebből lakáshoz jutás támogatásra 

fordítható kiadások: 10.000.000 Ft” 

5. § 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) 

bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Az önkormányzat összesített tartaléka:) 

„a)  Általános tartalék:  15.802.752 Ft, ebből az EU projektek megvalósítására 0 Ft 

b)  Céltartalékok:       141.885.275 Ft” 

6. § 

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) 

bekezdés a)–g) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

( A települési önkormányzat költségvetési hiánya) 

„a) Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2.262.575.777 Ft 

b) Működési célú költségvetési kiadások összesen: 2.041.634.713 Ft 

c) Működési célú költségvetési egyenleg: 220.941.064 Ft 

d) Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:   611.754.029 Ft 

e) Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 1.462.744.647 Ft 

f) Felhalmozási célú költségvetési egyenleg: -850.990.618 Ft 

g) Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 294.880.170 Ft 

i) Működési célú finanszírozási egyenleg: 260.129.433 Ft” 

 

 

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) 

bekezdés m) pont ma) és mb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

( A települési önkormányzat költségvetési hiánya   

Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:  -630.049.554 Ft) 

„ma) ebből működési célú hiány/többlet:   220.941.064 Ft 

  mb) ebből felhalmozási célú hiány:        -850.990.618 Ft” 

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (2) 

bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A hiány finanszírozásának módja:) 

„ a)  belső finanszírozású működési célú pénzmaradvány: 251.024.578 Ft” 
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7. § 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (1) 

bekezdés a) b) és  c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az alábbiak szerint 

állapítja meg:) 

„a) Tervezett állományi  létszám 2022. évre:  154,0 fő 

b) Közfoglalkoztatottak éves létszáma: 124,50 fő 

c) Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszám:4,5 fő” 

 

8. § 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a Képviselő-testület 

855.093.772 Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. mellékletben található.)” 

9. § 

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. 

melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. 

melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 

10. § 

Ez a rendelet 2022 szeptember 12-én lép hatályba. 

 

Polgár, 2022. szeptember 8. 

 

            

     Tóth József      dr. Sivák Anita 

    polgármester              jegyző   

 

A rendelet kihirdetése megtörtént 

Polgár, 2022. ………….   hó …... napján.     

dr. Sivák Anita  

        jegyző  


