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Tisztelt Képviselő-testület! 

A költségvetési rendelettervezetet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 

2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) figyelembevételével, annak 

előírásai, követelményei, a központi hozzájárulások, támogatások figyelembevételével készült 

el. A törvény alapján megterveztük Csökmő Nagyközség Önkormányzata feladataihoz 

igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi 

jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 

A költségvetés tervezésekkor nagy figyelmet fordítottunk a racionalizálásra, a költség 

hatékony, takarékos, eredményorientált gazdálkodás megvalósítására. Minimalizáltunk az 

önkormányzat és intézményeinél a dologi és személyi kiadásokat. 

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) írat elő, az önkormányzatok eltérő 

 



adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is 

figyelembe véve. 

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: 

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, 

kéményseprés stb.), 

- óvodai ellátás, 

- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 

- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos stb.), az egészséges életmód segítését 

célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), 

- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása stb.), 

- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), 

- lakás- és helyiséggazdálkodás, 

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, 

- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 

- helyi közfoglalkoztatás, 

- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, 

- sport, ifjúsági ügyek, 

- nemzetiségi ügyek, 

- helyi közösségi közlekedés biztosítása, 

- hulladékgazdálkodás, 

- távhőszolgáltatás, 

- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési 

lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. 

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat 

ellátását is előírhatja, 

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a 

finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is 

elláthat, 

- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek 

ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként 

vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. 

Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a 

célra biztosított külön források képezhetik. 

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 

3. A szociálisan rászorultak támogatása. 

4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 

5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés. 

6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 

megteremtése.  

7. A koronavírus-járvány elleni védekezés biztosítása, a járvány gazdasági hatásainak 

mérséklése. 



 

A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 380.131.677 Ft, melyet a 

finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 223.304.066 Ft-tal egészít ki. 

2022-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati 

feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó 

feladatokra fordítható.  

 

A 2022. évi költségvetésben 53.786.644 Ft felhalmozási célú államháztartáson belüli 

támogatás szerepel, mely az elnyert fejlesztések támogatási forrását képezi. A megjelenő 

pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat 

költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. 

Összesen 603.435.743 Ft forrás fog rendelkezésre állni. 

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások az 

Önkormányzat tervezett bevételének a 58,82 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási 

kiadásokra (településfejlesztésre) a tervezett források 41,18 %-át lehetett előirányozni. 

 

A 2022. évben a költségvetés 25,75 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi 

feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2022-ban 

is támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára. 

 

A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 603.435.743 Ft lett, finanszírozási 

kiadásként további 8.485.983 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése terheli 

a költségvetést. 

A hatályos 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) 23 § (2) 

bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó 

előírásokat. Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a 

helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi 

önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzat hivatalát is) 

költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek 

végrehajtási szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.) 24. § tartalmazza, amelyben meghatározásra 

került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az 

önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és kiadásai között megtervezni. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az elemi költségvetés tervezetek elkészültek, melyet 

az alábbi bontásban ismertetünk: 

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése kiemelt 

előirányzatonként: 

a) Működési bevételek összesen: 326 345 033 Ft, ebből: 

aa) Önkormányzati működési támogatás 228 577 802 Ft 

ab) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 318 428 Ft 

ac) Közhatalmi bevételek 13 870 803 Ft 

ad) Működés (saját) bevételek 31 578 000 Ft 

ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft  

b) Felhalmozási célú bevételek 53 786 644 Ft, ebből: 

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 53 786 644 Ft 



bb) Felhalmozás (saját) bevételek 0 Ft 

c) Finanszírozási bevételek 223 304 066 Ft, ebből: 

ca) Előző évi pénzmaradvány 214 818 083 Ft 

cb) Megelőlegezés bevétele 8 485 983 Ft 

került megállapításra. 

Az Önkormányzati működési támogatásaként a központi költségvetésből igényelt feladat 

alapú finanszírozást biztosító, az Önkormányzatnak járó támogatások kerültek betervezésre. A 

központi költségvetésből kapott (normatív) támogatások szolgálták a költségvetési szervek és 

az önkormányzati feladatok működési forrásának alapját. 

A 2022. évi mutatószám felmérés alapján járó támogatás 212 149 573 Ft volt. A normatív 

támogatási jogcímeken kapott források kiegészültek a települési önkormányzatok által 

biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról 

szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján járó támogatásokkal, összesen 12 818 218 Ft 

értékben.  

Kiegészítő költségvetési támogatásként került tervezésre a 9/2022. (I.14.) Korm. rendelet 

alapján a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése 

érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatása 3 610 011 Ft 

összegben. 

Az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás összegén belül 

szerepelt a közfoglalkozási programra meghatározott támogatási összeg, a Nemzeti 

Egészségbiztosítás Alapkezelőtől (NEAK) kapott, előző évhez képest csökkentett támogatás, 

126 000 Ft összegben., Helyi értékek bemutatása - VP6-19.2.1-11-4-17, Európai Uniós 

programok és hazai társfinanszírozásból és fejezeti kezelésű előirányzatból kapott támogatás. 

Az egyéb működési célú támogatások között került tervezésre a kulturális ágazatot érintő 

bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet szerinti 20%-os beépülő jellegű 

béremelés végrehajtása érdekében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél megpályázott 

kulturális bérfejlesztés támogatása 1 890 240 Ft összegben. 

Közhatalmi bevételek előirányzata a múlt évi terv és tény adatokra támaszkodva a gazdasági 

környezet esetleges változásait figyelembe véve került megtervezésre. A közhatalmi 

bevételek tervezésekor a 2022. évben is figyelembevételre kerültek a koronavírus-járvány 

gazdasági hatásai és más kedvezőtlen gazdasági folyamatok, melyek hatással voltak az 

Önkormányzat igazgatási területén lévő gazdálkodók iparűzési adó alapjára. 

Működés (saját) bevételek között szerepelnek a megkötött, hatályos szerződések alapján az 

önkormányzati vagyon hasznosításából, bérbeadásából származó bérleti díjak, a 

továbbszámlázott tételek, valamint a közmunka program keretében előállított készletek 

értékesítésből származó bevételek. 

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeként a hazai 

költségvetésből és Európai Uniós forrásból finanszírozott fejlesztések bevételei szerepelnek a 

költségvetésben. 

A 2022. évi fejlesztési támogatások között szerepel a Csökmő település környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztése TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00015 projekt 2021. évben kapott előlegén 

felüli támogatás összege, a Helyi életminőség javítását célzó programok - VP6-19.2.1-11-7-



20, a VP6-19.2.1.-11-3-17 Közösségi terek fejlesztése - játszótér kialakítása, elnyert 

támogatási összege, továbbá a közfoglalkoztatási támogatások felhalmozási célú összegei. 

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek kiemelt előirányzatonkénti 

részletezése: 

a) Működési kiadások összesen 354 959 869 Ft, ebből: 

aa) Személyi jellegű kiadások 176 546 270 Ft 

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 21 776 503 Ft 

ac) Dologi kiadás előirányzata 144 497 095 Ft 

ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 10 000 000 Ft 

ae) Egyéb működési célú kiadások 2 140 000 Ft 

b) Felhalmozási kiadások összesen 239 989 891 Ft, ebből: 

ba) Beruházások 206 032 003 Ft 

bb) Felújítások 33 957 888 Ft 

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft 

c) Finanszírozási kiadásként 8 485 983 Ft 

került megállapításra. 

Személyi jellegű kiadások között betervezésre kerültek az Önkormányzatnál és költségvetési 

szerveinél a különféle jogviszonyban foglalkoztatott (közalkalmazott, köztisztviselő, 

munkaviszony, közfoglalkoztatott) alkalmazottak 2022. évi személyi jellegű kiadásai, a 

megbízási díjak és béren kívüli juttatások. 

Munkaadókat terhelő járulékként a hatályos jogszabályoknak megfelelő járulékok kerültek 

betervezésre. 

A dologi kiadás előirányzataként figyelembevételre került az önkormányzat és költségvetési 

szerveinek feladatellátásához szükséges alapvető kiadások anyagbeszerzések, szolgáltatások 

ellenértéke, mint (közüzemi szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások, karbantartások, 

szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások.) 

Ellátottak pénzbeli juttatásaként a különféle települési támogatások kiadásai kerültek 

tervezésre. 

Egyéb működési célú kiadásként a működési támogatásként államháztartáson kívülre juttatott 

támogatások összege szerepelt (civil támogatások). 

Beruházások és Felújítások kiadási előirányzataként a projektek megvalósításához szükséges 

kiadások - a rendelet 4. mellékletében részletezett - a feladatellátáshoz feltétlenül szükséges 

fejlesztések szerepeltek. 

Egyéb felhalmozási kiadást nem terveztünk. 

Kérem az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. 

Csökmő, 2022. február 10. 

 Nagy Tibor 

 polgármester 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 

rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 

várható következményeit. 

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 

Társadalmi, gazdasági, hatások 

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági 

Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó 

célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés 

részletesen tartalmazza. 

Környezeti és egészségügyi következmények 

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban 

meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. 

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a 

szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a 

költségvetési szervek számára.  

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek 

elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak.  

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  

 

Csökmő, 2022. február 10. 

 Fülöpné dr. Kerti Judit 

                                                      jegyző 

 

 


