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Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

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 964.024.091 Ft 

b) Kiadási főösszegét 964.024.091 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)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül] 

„a) működési bevétele 115.920.998 Ft 

b) működési kiadása 186.981.028 Ft 

c) működési egyenleg -71.060.030” 

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

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

(2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül] 

„e) felhalmozási kiadása 774.403.937 Ft 

f) felhalmozási egyenlege -111.042.681 Ft” 

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

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

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

[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül] 

„j) összes bevétele 964.024.091 Ft 

k) összes kiadása 964.024.091 Ft” 

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

(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) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Pilisszentlászló, 2022. november 29. 

 

 

 

Tóth Attila         dr. Schramm Gábor 

polgármester       jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2022. november 30-án került kihirdetésre. 

 

 

 

dr. Schramm Gábor 

          jegyző 

  

 

 

 


