
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2022.(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 1.301.976.241 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:   374.756.527 forint, 
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   142.182.000 forint, 
c) B3. Közhatalmi bevételek:     78.500.000 forint, 
d) B4. Működési bevételek:     62.006.000 forint, 
e) B5. Felhalmozási bevételek:                     0 forint, 
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:          300.000 forint, 
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                     0 forint, 
h) B8. Pénzkészlet:    644.231.714 forint, 
i) Költségvetési bevételek összesen:                                                    1.301.976.241 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:     255.946.000 forint, 
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :      36.266.000 forint, 
c) K3. Dologi kiadások:     173.947.000 forint, 
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:       13.000.000 forint, 
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:     133.449.000 forint, 
f) K6. Beruházások:     542.760.000 forint, 
g) K7. Felújítások:     132.966.000 forint, 
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                       0 forint, 
i) K914 Megelőlegezés       11.739.776 forint, 
j)  K5. Tartalék:         1.902.465 forint, 
k) Költségvetési kiadások összesen:  1.301.976.241 forint. 
 

3. A Polgármesteri Hivatal 
 
4 §  Az eredeti rendelet 8. §-a az alábbiakra módosul: 



(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2022. évi 
költségvetési főösszegét 100.248.000 forintban állapítja meg. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai: 

a) a költségvetési bevételek összege: 100.248.000  forint, 
b) a költségvetési kiadások összege:  100.248.000  forint, 

 
 
5. §  Az eredeti rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 
A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:      4.837.000 forint, 
b) B4. Működési bevételek:                     0 forint, 
c) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                     0 forint, 
d) B8. Finanszírozási bevételek      95.411.000 forint, 
 Ezen belül:  
 Működésre átvett támogatás        95.344.148 forint 
              Pénzkészlet                                          66.852 forint 
 e) Költségvetési bevételek összesen:   100.248.000 forint. 
 

6. §  Az eredeti rendelet10. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 
A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: 

a) K1. Személyi juttatások:     75.648.000 forint, 
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     10.695.000 forint, 
c) K3. Dologi kiadások:       9.905.000 forint, 
d) K7. Felújítások       4.000.000 forint, 
e) Költségvetési kiadások összesen:   100.248.000 forint. 

 
 

4. Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetése 
 
 
7. § Az eredeti rendelet 14. § -a az alábbiakra módosul: 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 
költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 103.420.000 forintban állapítja meg. 
 
(2) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetésének fő számai: 

a) a költségvetési bevételek összege: 103.420.000 forint, 
b) a költségvetési kiadások összege:  103.420.000 forint 

 
 
8. §  Az eredeti rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 
A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: 

a) B4. Működési bevételek:                     0 forint, 
b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:          300.000 forint, 
c) B8. Finanszírozási bevételek   103.120.000  forint, 
 Ezen belül:  
 Működésre átvett támogatás        103.088.769 forint 
              Pénzkészlet                                            31.231 forint 
 d) Költségvetési bevételek összesen:   103.420.000  forint. 
 



9. §  Az eredeti rendelet 16. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 
A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: 

a) K1. Személyi juttatások:     80.858.000 forint, 
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     12.110.000 forint, 
c) K3. Dologi kiadások:     10.452.000 forint, 
d) Költségvetési kiadások összesen:    102.612.000 forint. 

 
 

5. Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája költségvetése 
 
10. § Az eredeti rendelet 18. § -a az alábbiakra módosul: 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Önkormányzat Konyhája költségvetési 
szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 83.474.000 forintban állapítja meg. 
 
(2) A Önkormányzat Konyhája  költségvetésének fő számai: 

a) a költségvetési bevételek összege: 83.474.000 forint, 
b) a költségvetési kiadások összege:  83.474.000 forint. 

 
11 §  Az eredeti rendelet 19. § (1) - (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 
 (1) A Önkormányzat Konyhája  2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: 

a) B4. Működési bevételek:     37.500.000 forint, 
b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                     0 forint, 
c) B8. Finanszírozási bevételek      45.974.000 forint, 
 Ezen belül:  
 Működésre átvett támogatás        45.302.662  forint 
              Pénzkészlet                                        671.338  forint 
 d) Költségvetési bevételek összesen:    83.474.000 forint. 
 

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételeiből: 
a) a kötelező feladatok bevételei:                                  50.084.000 forint, 
b) az önként vállalt feladatok bevételei:                        33.390.000 forint, 
 

12. §  Az eredeti rendelet 20. § (1) - (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 
(1) Önkormányzat Konyhája 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: 

a) K1. Személyi juttatások:     31.130.000 forint, 
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       4.032.000 forint, 
c) K3. Dologi kiadások:     46.212.000 forint, 
d) K6. Beruházások:       2.100.000 forint,  
e) Költségvetési kiadások összesen:     83.474.000 forint. 
 

 (2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásiból: 
a) a kötelező feladatok kiadásai:                                  50.084.000 forint, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                        33.390.000 forint, 

 
7. Az önkormányzat saját költségvetése 

 
 

13. §  Az eredeti rendelet 22. §-a az alábbiakra módosul: 
 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi 
kiadások költségvetési főösszegét 1.014.834.241 forintban állapítja meg. 



 
 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési 
kiadási előirányzatai: 

a) K1. Személyi juttatások:     68.310.000 forint, 
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : ..... 9.429.000 forint, 
c) K3. Dologi kiadások:   107.378.000 forint, 
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:     13.000.000 forint, 
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:   133.449.000 forint, 
f) K6. Beruházások:   536.660.000 forint, 
g) K7. Felújítások:   132.966.000 forint, 
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                     0 forint, 
i) K914 Megelőlegezés     11.739.776 forint, 
j) K5. Tartalék:        1.902.465 forint 

    k) Költségvetési kiadások összesen:                                           1.014.834.241 forint 
 
14. § Az eredeti rendelet 33. §-a az alábbiakra módosul: 
A szabadon felhasználható tartalék összege 1.902.465 ft-ra módosul. 

 
11. Záró rendelkezések 

 
 
15. § 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. II. negyedévi módosított előirányzatként kell alkalmazni. 
 
 
 
          Morvai János   sk.                                                           dr.Szabó Anikó sk. 
           polgármester                                                                                   jegyző 
 


