
Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 
…/2022. (V .   .) LKt. határozata 

a Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Litér Község 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot 
hozza. 

 
A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
1.) A képviselő-testület Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését
890.172.140 Ft bevételi és kiadási főösszegben határozza meg. 
 
2.) A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet, a 
bevételek szervezetenkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
3.) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 3. számú 
melléklet, a kiadások szervezetenkénti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 
4.) A képviselő-testület Litér Község Önkormányzat 890.172.140 Ft 2022. évi 
költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül: 
 
Működési kiadásokat 381.990.535 Ft-ban 
         - személyi jellegű kiadásokat  52.732.328 Ft-ban 
         - munkaadókat terhelő járulékokat  7.083.783 Ft-ban 
         - dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat 110.744.995 Ft-ban 
         - helyi önkormányzatok előző évi elszámolását            1.440.128 Ft-ban 
         -egyéb elvonások, befizetések  4.047.569 Ft-ban 
 - támogatásértékű mük. kiad. államházt. belül          192.256.974 Ft-ban 

 - működési c. kölcsön államházt. kívül  0 Ft-ban 
 - egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)  4.917.455 Ft-ban 
 - pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   8.767.303 Ft-ban 
 
Felhalmozási kiadásokat 146.125.519 Ft-ban 
        - beruházási kiadásokat                                               70.100.644 Ft-ban 
        - felújítási kiadásokat   76.021.713 Ft-ban 
 - felhalmozási támogatások  3.162 Ft-ban 
 
Finanszírozási kiadásokat 169.082.574 Ft-ban 
         - államháztartáson b. megelőlegezés visszafizetése 9.288.940 Ft-ban 
         - központi, irányítószervi támogatás 84.853.634 Ft-ban 
         - belföldi értékpapírok kiadásai 74.940.000 Ft-ban 
 
 A tartalékot (6. számú melléklet) 192.973.512 Ft-ban 
 
 



Működési bevételeket 412.545.588 Ft-ban 
         - állami támogatást 254.586.187 Ft-ban 
 - egyéb működési célú támogatás államházt.belül 32.346.804 Ft-ban 

 - intézményi működési bevételt  15.012.597 Ft-ban 
 - működési célú átvett pénzeszközt 0 Ft-ban 
 - közhatalmi bevételeket 110.600.000Ft-ban 
 
     Felhalmozási bevételeket 43.544.115Ft-ban 
 - felhalmozási célú támogatásokat                              10.179.950 Ft-ban 
 - felhalmozási bevételeket 32.814.015 Ft-ban 
 - felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 550.150 Ft-ban 
 
Finanszírozási bevételeket: 346.072.428 Ft-ban 
         - belföldi értékpapírok bevételeit 74.940.000 Ft-ban 
 - előző évi maradvány igénybevételt 270.643.286 Ft-ban 
 -államháztartáson belüli megelőlegezések                      489.142Ft-ban  
 
állapítja meg. 
 
5.) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen az 5. melléklet mutatja. 

 
6.) Az önkormányzat tartalékait a 6. melléklet tartalmazza. 
 
7.) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. 
melléklet tartalmazza. 
 
8.) Az önkormányzat létszámadatait a 8. melléklet tartalmazza. 
 
9.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér Község Önkormányzatának 
költségvetési rendelete tartalmazza. 

 
Felelős: Osváth Örs polgármester 
Határidő: folyamatos 
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