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Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 4.) önkormányzati 

rendelete 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 

módosításról 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el. 

1. § 

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § 

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

(A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2022. évi költségvetésének) 

„a) Bevételi főösszegét 661.296.127 Ft 

b) Kiadási főösszegét 661.296.127 Ft összegben állapítja meg, a 2. melléklet szerinti 

részletezésben.” 

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § 

(2) bekezdés a)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül] 

„a) működési bevétele 113.471.719 Ft 

b) működési kiadása 112.521.933 Ft 

c) működési egyenleg 949.786 Ft 

d) felhalmozási bevétele 363.365.056 Ft 

e) felhalmozási kiadása 546.262.564 Ft 

f) felhalmozási egyenlege -182.897.508 Ft 

g) finanszírozási bevétele 184.614.341 Ft 

h) finanszírozási kiadása 2.511.630 Ft 

i) finanszírozási egyenlege 182.102.711 Ft 

j) összes bevétele 661.296.127 Ft 

k) összes kiadása 661.296.127 Ft” 

(a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.) 

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § 

(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Felhalmozási kiadások összege 546.262.564 Ft 2022. évre, a 3. melléklet szerint.” 

2. § 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5. § 

Az Önkormányzat a 2022. költségvetési gazdálkodási évre 300.000 Ft működési tartalékot képez a 4. 

melléklet szerint.” 

3. § 

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. 

melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Pilisszentlászló, 2022. május 3. 

 

 

 

Tóth Attila      dr. Schramm Gábor 

polgármester       jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2022. május 4-én került hirdetésre. 

 

 

 

dr. Schramm Gábor 

jegyző 
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1. melléklet 

„2. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2_2022 összesített mérleg_1.módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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2. melléklet 

„3. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 3_Felhalmozás 2022 1.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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3. melléklet 

„4. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 4_Tartalék 2022 1.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz  

A tervezet 1. és 2. §-a rendelkezik az eddig elfogadott előirányzat-módosítások miatt szükséges 

főszámok módosításáról. 

A 3. §-hoz  

A 3. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását. 

A 4. §-hoz  

A rendelet-tervezet 4. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 


