
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2022.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ  ÖNKORMÁNYZAT  1/2022.(II.08.) 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
 

Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

 
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése 

 
1. § Az eredeti rendelet 2. §-a az alábbiakra módosul: 
A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi 
költségvetési főösszegét 1.130.604.268 forintban állapítja meg. 
 
2. § Az eredeti rendelet 3. §-a az alábbiakra módosul: 
Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi 
előirányzatai: 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:   345.495.527 forint, 
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 forint, 
c) B3. Közhatalmi bevételek:     78.000.000 forint, 
d) B4. Működési bevételek:     57.500.000 forint, 
e) B5. Felhalmozási bevételek:                     0 forint, 
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                     0 forint, 
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                     0 forint, 
h) B8. Pénzkészlet:    649.608.741 forint, 
i) Költségvetési bevételek összesen:                                                    1.130.604.268 forint. 
 

3. § Az eredeti rendelet 4. §-a az alábbiakra módosul: 
Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási 
előirányzatai  

a) K1. Személyi juttatások:     239.238.000 forint, 
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :      34.649.000 forint, 
c) K3. Dologi kiadások:     148.357.000 forint, 
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:       13.000.000 forint, 
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:     133.023.000 forint, 
f) K6. Beruházások:     549.474.000 forint, 
g) K7. Felújítások:                       0 forint, 
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                       0 forint, 
i) K914 Megelőlegezés       11.740.000 forint, 
j)  K5. Tartalék:         1.123.268 forint, 
k) Költségvetési kiadások összesen:  1.130.604.268 forint. 

 
 

7. Az önkormányzat saját költségvetése 
 

4. §  Az eredeti rendelet 22. §-a az alábbiakra módosul: 



 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi 
kiadások költségvetési főösszegét 856.526.268 forintban állapítja meg. 
 
 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési 
kiadási előirányzatai: 

a) K1. Személyi juttatások:     59.292.000 forint, 
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       8.507.000 forint, 
c) K3. Dologi kiadások:     84.467.000 forint, 
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:     13.000.000 forint, 
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:   133.023.000 forint, 
f) K6. Beruházások:   545.374.000 forint, 
g) K7. Felújítások:                     0 forint, 
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                     0 forint, 
i) K914 Megelőlegezés     11.740.000 forint, 
j) K5. Tartalék:        1.123.268 forint 
k) Költségvetési kiadások összesen:   856.526.268 forint. 
. 

 
5. § Az eredeti rendelet 33. §-a az alábbiakra módosul: 
A szabadon felhasználható tartalék összege 1.123.268 Ft-ra módosul. 
 
 

11. Záró rendelkezések 
 
6. § Az eredeti rendelet 38. §-a az alábbiakra módosul: 
E rendelet 2022. szeptember 30 -án kerül kihirdetésre és 2022. október 1-én lép hatályba, 
rendelkezéseit 2022. I. negyedévi módosított előirányzatként kell alkalmazni. 
 
 
 
 
          Morvai János   sk.                                                            dr.Szabó Anikó sk. 
           polgármester                                                                                   jegyző 
 
 


