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2022. évi költségvetés zárásához szükséges intézkedések 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 2022. évi költségvetés zárásához szükséges 
intézkedéseket megtárgyalta és meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
1. A Képviselő-testület tájékozódott a 2022. évi REKI támogatás (települési 

önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása) összegéről, illetve a 2021. évi 
HIPA elszámolásból eredő többletbevételről. 

 
2. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a REKI támogatás összegéből - a 

társulási feladatokhoz kapcsolódó - orvosi ügyeleti feladatok kapcsán elnyert 
8.423.049,- Ft változatlan összegben a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás (továbbiakban: Társulás) részére továbbadandó támogatás. 
Az átadott támogatás arányos részét, 5.771.002,-Ft-ot a Társulás Komló Város 
Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) részére visszatéríti, míg a 2.652.047,-Ft 
különbözet fedezetét az Önkormányzat egyéb dologi előirányzata terhére biztosítja 
azzal, hogy ezek költségvetési rendeleti átvezetésére a visszamenőleges költségvetési 
rendelet módosításban kell sort keríteni. 

 
3. Az 1. és 2. pontok figyelembevételével az önkormányzat működési hiánya 
 647.697.778,- Ft-ra csökken. 
 
4. A működési hiány előirányzati rendezése érdekében a Képviselő-testület 

felhatalmazza  a polgármestert, hogy valamennyi többletbevételt, kiadási megtakarítást 
– beleértve a  fel nem használt tartalékokat, illetve az intézmények finanszírozási 
előirányzatait is – felhasználva, a szükséges mértékben előirányzatokat zárolva 
intézkedjen. 

 Az intézkedések nem veszélyeztethetik a személyi juttatások kifizetését, az 
 intézmények folyamatos működését és a feladatalapú támogatások elszámolását. Az 
 intézkedések előirányzati átvezetéséről ugyancsak a visszamenőleges költségvetési 
 rendeletmódosítás keretében kell gondoskodni. 
 
5. A Képviselő-testület valamennyi intézményi többletbevétel tekintetében megtiltja az 

 azok terhére történő kötelezettségvállalást. Ez alól kivételt képeznek a tovább 
 számlázáshoz kapcsolódó, az ÁFA és a Képviselő-testület egyedi döntése alapján 
többlet feladat fedezetére jóváhagyott bevételek. 



 

 Az így elért bevételi többletet az intézmények szabad maradvány formájában 
 kötelesek átvinni a 2023. évre.  
 
6. A Képviselő-testület a jövő évi költségvetés megalapozása érdekében elrendeli, hogy 
 lehetőség szerint a közműhátralék és közmunka tartalékok minél magasabb 
 egyenleggel, tényleges számlapénz formájában kerüljenek átvitelre 2023. évre, akár 
 más előirányzatok, illetve az intézményeket megillető finanszírozás nagyobb arányú 
 zárolása terhére is. 
 
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2-5. sz. határozati pontok 
 végrehajtásáról az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében számoljon be. 
 
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatban lévő 2023. 

évi  költségvetési törvénymódosítás, a minimálbér és garantált bérminimum, a 
2022. és 2023. évi infláció, a 2023. évi várható GDP változás, továbbá a 2023. 
januárjától  alkalmazandó energiaárak ismeretében 2023. január 11-ig tervezési 
utasítást adjon ki az intézményeknek a 2023. évi költségvetési rendelet megalapozása 
érdekében. 

 
9. A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot – amennyiben annak központi 
 nagyobb mértékű módosítására nem kerül sor – 46.380,- Ft-ban állapítja meg 2023. 
 évre. 
 
Határid ő: zárási feladatokra 2022. december 31. 
  tervezési utasításra 2023. január 11. 
  költségvetés tervezésre 2023. február 15. 
  beszámolásra és maradvány felhasználásáról szóló döntésre 2023. március 
  10. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
          címzetes főjegyző                    polgármester 


