BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2022. (II. ….) önkormányzati rendelete
Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 174.803.167 Ft bevétellel
b) 174.803.167 Ft kiadással
c) 0 Ft felhalmozási célú bevétellel
d) 58.271.686 Ft felhalmozási célú kiadással
da) 14.805.405 Ft beruházási kiadással
db) 43.466.281 Ft felújítási kiadással
e) 86.934.168 Ft működési célú bevétellel
f) 119.798.181 Ft működési célú kiadással, melyből
ha) 26.254.736 Ft személyi jellegű juttatások
hb) 2.386.603 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
hc) 38.041.119 Ft dologi jellegű kiadások
hd) 5.135.000 Ft szociális célú kiadások
he) 18.262.697 Ft egyéb működési célú kiadások
g) 25.718.026 Ft szabad maradvánnyal
h) 91.135.699 Ft finanszírozási bevétellel
i) 4.000.000 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1. és 2.
melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként és rovatonként a 3.
melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét
2022. évre a 4. melléklet mutatja be. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait az 5.
melléklet tartalmazza.
2. §
(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként az 6. melléklet részletezi.
(2) Bodony Községi Önkormányzat támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 7.
melléklet szerint állapítja meg.
(3) Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat létszámkeretét a 8.
melléklet szerint határozza meg.
(4) Bodony Községi Önkormányzatnak több éves kihatású fizetési kötelezettsége nincs.
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(5) A költségvetés nem tartalmaz tartalékot.
(6) Bodony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási oldala Európai Uniós
támogatással megvalósuló projektet az alábbiak szerint tartalmaz:
a) Biztos Kezdet Gyerekházak Jó kis hely Bodonyban EFOP-1.4.3-16
b) Helyi Kohézió és Identitás erősítése Bodonyban és Mátraballán TOP-5.3.1
c) Magyar Falu Program- Arany János út felújítása
d) Magyar Falu Program- Falugondnoki busz beszerzése
e) Magyar Falu Program- temető ravatalozó épületének felújítása
(7) Az önkormányzat az adózók részére közvetett támogatást nem biztosít.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzata adósságot keletkeztető előirányzatot nem
tartalmaz.
3. §
(1) Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Parádi Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Parádi
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.
4. §
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(2) A közös hivatal kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások, többletbevételek felhasználásáról, a
költségvetési rendelet egyidejű módosításáról a képviselő-testület, a jegyző által történő előkészítés
után, a polgármester előterjesztése alapján szükség szerint dönt.
(4) A polgármester önálló kötelezettségvállalási joga működési és felhalmozási, felújítási illetve
közbeszerzési ügylet során nettó 1.000.000,- Ft összeghatárig nyer meghatározást.
5. §
(1) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a
képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a zavartalan működés érdekében a
tervezett költségvetési bevételek terhére, szükség esetén átmeneti időre, évközi (likvid) hitelt vegyen
fel éven belüli visszafizetéssel.
(3) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek számlavezető pénzintézetnél történő elhelyezéséről
15.000.000,- Ft értékhatárig a polgármester, e fölött a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület a közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott dolgozói részére fizetési
előleg felvételi lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
a) a fizetési előleg felső határa az 1995. évi CXVII. törvény 72. § (4) bekezdés g) pont
értelmében az érvényes minimálbér ötszöröse.
b) a fizetési előleg visszafizetésének határideje maximum 6 hónap.
c) fizetési előleget egy személy évente két alkalommal vehet igénybe.
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d) a fizetési előleg felvételét a polgármester engedélyezi.
6. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.

Vince János
polgármester

Fábián Antónia
jegyző

Kihirdetve: 2022. …….
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