
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.)
önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Jászszentlászló  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2022.
évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A  rendelet  hatálya  kiterjed  Jászszentlászló  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testületére
(továbbiakban:  Képviselő-testület),  bizottságaira,  az  önkormányzatra,  valamint  az  önkormányzat
által  irányított  Jászszentlászlói  Közös  Önkormányzati  Hivatal  (továbbiakban:  Önkormányzati
Hivatal) intézményre.

II. Fejezet
A rendelet szerkezete, tartalma

2. §

Jászszentlászló  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  -  az  Áht.  23.  §-ában  foglalt
rendelkezések alapján – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2022. évi
költségvetését  e  rendelet  1–12.  mellékletek  szerint  hagyja  jóvá,  mely  rendszer  szerint  kell
elkészíteni a 2022. évi zárszámadást a teljesítési adatokkal kiegészítve.

III. Fejezet
A költségvetési bevételei és kiadásai

1. A költségvetés főösszegei

3. §1

A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2022 évi 
a) költségvetési bevételét 97.579.000.-Ft-ban, ebből

aa) működési célú bevételét 7.445.000.-Ft-ban
ab) finanszírozási célú bevételét 90.134.000.-Ft-ban

b) költségvetési kiadását 97.579.000.-Ft-ban, ebből

1 A 3. § a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 
1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. 
(VII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jászszentlászló Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
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ba) működési célú kiadását 96.971.000.-Ft-ban
bb) felhalmozási célú kiadását 608.000.-Ft-ban állapítja meg. 

4. §

(1)2 A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott feladatok 2022. évi
a) költségvetési bevételét 1.260.158.000.-Ft-ban, ebből

aa) működési célú bevételét 483.711.000.-Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 505.588.000.-Ft-ban
ac) finanszírozási célú bevételét 270.859.000.-Ft-ban

b) költségvetési kiadását 1.260.158.000.-Ft-ban
ba) működési célú kiadását 905.308.000.-Ft-ban
bb) felhalmozási célú kiadását 253.577.000.-Ft-ban
bc) finanszírozási célú kiadását 101.273.000.-Ft-ban állapítja meg.

(2)3

(3)4

(4)5 A  Képviselő-testület  az  Önkormányzati  Hivatal  és  a  Jászszentlászló-Móricgát  Községi
Önkormányzatok Társulása részére az alábbi támogatási összegeket hagyja jóvá:
a) Önkormányzati hivatal 87.818.000.-Ft
b) Önkormányzati Társulás 268.838.000.-Ft

ba) Társulás működéséhez 1.942.000 Ft
bb) Óvoda és Bölcsőde működéséhez 113.329.000 Ft
bc) Alapszolgáltatási Központ működéséhez 153.567.000 Ft

2. A költségvetési főösszegek részletezése

5. §

(1) A Képviselő-testület  a helyi  önkormányzat és az Önkormányzati  Hivatal  bevételi  és kiadási
főösszegét forrásonként, címenként és feladatonként előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok
közötti  bontásban  a  rendelet  1.  melléklete  szerint  hagyja  jóvá.  A  melléklet  a  költségvetési
bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban
mutatja be.

(2) A Képviselő-testület  Magyarország 2022. évi központi  költségvetéséről szóló 2021. évi XC.
törvényben meghatározott  helyi  önkormányzatok általános működésének és  ágazati  feladatainak
támogatása jogcímeket a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

2 A 4. § (1) bekezdése a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Jászszentlászló Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 29.) 
önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3 A 4. § (2) bekezdését a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

4 A 4. § (3) bekezdését a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

5 A 4. § (4) bekezdése a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
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(3)  A  Képviselő-testület  a  helyi  önkormányzat  és  az  Önkormányzati  Hivatal  2022.  évre  a
foglalkoztatottak nyitó létszámkeretét 38,25 főben, záró létszámkeretét 39,45 főben hagyja jóvá. A
címenkénti és feladatonkénti létszámkereteket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület  az önkormányzat által  nyújtott  kölcsönöket összegszerűen, a kölcsönök
célja szerinti bontásban, évenkénti bontásban a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5)  A Képviselő-testület  a  helyi  önkormányzat  összevont  költségvetési  mérlegét  közgazdasági
tagolásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7)  Az  önkormányzat  költségvetési  évet  követő  három  év  tervezett  bevételei  és  kiadásai
előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési  évet követő három év tervezett  saját bevételeit  a rendelet  8.
melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és
összesítve a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.
§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségét 2022. év
tekintetében a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1)  Jászszentlászló Község Önkormányzata Móricgát  Község Önkormányzatának felhatalmazása
alapján Jászszentlászló és Móricgát Községek közigazgatási területére kiterjedő hatállyal állapítja
meg a gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjat. A szabad férőhely kihasználása érdekében
más települések lakosai is igénybe vehetik a szolgáltatást.

(2)  A  Jászszentlászló-Móricgát  Községi  Önkormányzatok  Társulása  által  fenntartott
gyermekintézményekben a fizetendő térítési díjat Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete határozza meg.

(3) A szociális alapszolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjak mértékét Jászszentlászló
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete határozza
meg.

(4)6 A felnőtt étkezésért fizetendő díj mértéke az alábbiak szerint kerül meghatározásra
a) alkalmazottak által fizetett ebéd 791.-Ft+ÁFA

6 A 6. § (4) bekezdése a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 22.) 
önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
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b) külső étkezők által fizetett ebéd 866.-Ft+ÁFA

(5) A Képviselő-testület az élelmezési konyhán alkalmazandó nyersanyag normát a 13. melléklet
szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló
általános tartalék és céltartalék feletti rendelkezési jogot 1.000.000.-Ft eseti értékhatárig átruházza a
polgármesterre. Döntéséről köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén. Az
1.000.000.-  forintos  eseti  értékhatárt  meghaladó  rendelkezés  továbbra  is  a  képviselő-testület
hatáskörében marad.

(2) Az Áht. 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a két képviselő-testületi ülés között
e  rendeletben,  az  egyes  feladatokra  jóváhagyott  bevételi  és  kiadási  előirányzatok  közötti
átcsoportosítás jogát  az önkormányzat  tekintetében a polgármesterre,  valamint  az általa vezetett
intézmény tekintetében az intézményvezetőre ruházza át. Az intézményvezető az Ávr. 36. § (1)-(3)
bekezdésben foglaltak szerint a kiadási és bevételi előirányzatokat megemelheti.

(3)  Képviselő-testület  az  előre  nem tervezett,  ténylegesen  realizálódott  bevételi  források  feletti
rendelkezési  jogot  –  1.000.000.-  forint  eseti  értékhatárig  –  polgármesterre  ruházza.  Döntéséről
köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén. Amennyiben ezen értékhatár
felett folyik be nem tervezett bevétel arról a képviselő-testület rendelkezik.

8. §

Évközben az  előirányzat-módosításról  a  Képviselő-testület  a  polgármester  előterjesztése  alapján
dönt, - az első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal.

9. §

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetési rendeletében kapott
felhatalmazás  alapján  a  helyi  önkormányzat  2021.  évi  költségvetési  gazdálkodásáról  szóló
zárszámadási  rendeletében  megállapítja  az  Önkormányzati  Hivatal  2021.  évi  költségvetési
maradványát.

10. §

A Képviselő-testület Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
62. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a foglalkoztatottak részére nettó 200.000 Ft-ban állapítja
meg a cafetéria-juttatást (SZÉP kártya formában).

11. §

A Képviselő-testület Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
62.  §.  (5)  bekezdésében  foglaltak  alapján,  a  fizetési  számlához  kapcsolódóan  a  bankszámla
hozzájárulás mértékét a foglalkoztatottak részére havi 1.000.- Ft-ban állapítja meg, melyet utólag
november hónapban utal a jogosultak bankszámlájára.

12. §
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A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. január 1-
től 2022. december 31-ig 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

13. §

A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai
és  az  ahhoz  kapcsolódó  munkaadókat  terhelő  járulékok  és  szociális  hozzájárulási  adó
finanszírozását  a  központi  költségvetésből  juttatott  támogatáson  felül  államháztartáson  belülről
átvett pénzeszközből, valamint Jászszentlászló Község Önkormányzata saját bevételeiből (faeladás
és ingatlan bérbeadás) határozza meg.

14. §

(1)  A  helyi  önkormányzat  valamint  a  költségvetési  szervei  harminc  napon  túli  elismert
tartozásállományának  mértéke  eléri  az  éves  eredeti  előirányzatának  10%-át,  és  e  tartozás  egy
hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani – önkormányzati biztost kell kijelölni.

(2) Az önkormányzati biztos személyének kijelölési joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

15. §

Hitelfelvételi ügyekben kizárólagosan a Képviselő-testület dönt a polgármester és a jegyző együttes
előterjesztése alapján.

16. §

A  költségvetési  számlával  rendelkező  Önkormányzati  Hivatal  és  a  Jászszentlászló-Móricgát
Községek  Önkormányzati  Társulása  önállóan  működő  költségvetési  szervek  finanszírozási
támogatását  szükség szerint  –  a  Magyar  Államkincstár  Bács-Kiskun Megyei  Igazgatósága  által
leközölt  nettófinanszírozási  elszámolást  követően  –,  a  kiadások  és  a  költségvetési  bankszámla
egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

17. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit
értékpapírokba  –  államkötvénybe  és  kincstárjegybe  –  fektesse,  a  pénzügyi  befektetésekről
beszámoló megtárgyalásakor az ülést tájékoztassa.

18. §

A helyi  önkormányzat  által  támogatott  közhasznú  szervezetek  (pl.  alapítványok  egyesületek)  a
kapott támogatás összegének felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A támogatott
szervezettel a finanszírozás előtt a polgármester megállapodást vagy szerződést köt, melyben előírja
a számadási kötelezettség teljesítésének határidejét. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott
szervezet  az  előírt  elszámolási  kötelezettségének  nem  tesz  határidőre  eleget,  úgy,  e
kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

19. §

Az  államháztartásról  szóló  2011.évi  CXCV.  törvény  109.  §  (6)  bekezdése  alapján  a  kiadások
készpénzben  történő  teljesítésének  eseteit  a  Képviselő-testület  6/2013.(II.14.)  önkormányzati
rendelete szabályozza.
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V. Fejezet
Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell
alkalmazni, kivéve a 6. § (5) bekezdését, melyet 2022. március 1. napjától kell alkalmazni.
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1. melléklet7

(A melléklet szövegét a(z) 13-2022 (IX. 29.) 1 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
7

7 Az 1. melléklet a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jászszentlászló Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 
1. melléklet a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati 
rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

7



2. melléklet8

(A melléklet szövegét a(z) 14-2022 (VII. 22) 2 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
8

8 A 2. melléklet a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 22.) önkormányzati 
rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8



3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.mell.létszám.Jsztl. 2022. évi kv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9



4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.sz.mell.kölcsönök 2022. évi kv Jszt.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10



5. melléklet

(A  melléklet  szövegét  a(z)  5.melléklet  összevont  mérleg  2022.  évi  kv.pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)
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6. melléklet9

(A melléklet szövegét a(z) 13-2022 (IX. 29.) 2. melléklet.xls.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
9

9 A 6. melléklet a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jászszentlászló Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 
6. melléklet a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati 
rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
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7. melléklet

(A  melléklet  szövegét  a(z)  7.  mellékletTervadatatok  2023-2025.  évre.pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)
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8. melléklet

(A  melléklet  szövegét  a(z)  8.mell.Táj.  a  három  éves  saját  bevételekről.pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)
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9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet Többéves kihatás. járó dönt.Jszt.2020.pdf elnevezésű fájl
tartalmazza.)
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10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.mell.Uniós forrásból megvalósuló projektek.2020.pdf elnevezésű fájl
tartalmazza.)
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11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. mell. közvetett támogatások 2022. áht.24.§.(4) c.pdf elnevezésű fájl
tartalmazza.)
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12. melléklet

(A  melléklet  szövegét  a(z)  12.  mell.  adósságot  keletkeztető  ügyletből  származó  fiz.  köt.pdf
elnevezésű fájl tartalmazza.)
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13. melléklet10

(A melléklet szövegét a(z) 14-2022 (VII. 22) 4 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
10

10 A 13. melléklet a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 22.) 
önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
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