
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III.9.) önkormányzati 

rendelete 

Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 

eredeti jogalkotói hatáskörében a 2022. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a 

következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

(A város 2022. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi 

főösszegek mellett:) 

„a) bevétel főösszege: 9.466.898.063 Ft 

b) kiadás főösszege: 9.523.500.895 Ft 

c) hitelfelvétel (hiány): 56.602.832 Ft” 

(2) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

(A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési 

célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. melléklet tartalmazza az alábbi 

főösszegek mellett:) 

„a) bevétel főösszege: 4.778.258.094 Ft 

b) kiadás főösszege: 4.834.860.926 Ft 

c) hitelfelvétel (hiány): 56.602.832 Ft” 

(3) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

(A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi 

főösszegek mellett:) 

„a) bevétel főösszege: 4.688.639.969 Ft 

b) kiadás főösszege: 4.688.639.969 Ft” 

(4) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 
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(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:) 

„a) személyi jellegű kiadások: 1.670.888.683 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 247.261.843 Ft 

c) dologi jellegű kiadások: 1.243.742.686 Ft 

d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 4.801.970.454 Ft” 

(5) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:) 

„f) egyéb kiadások: 1.559.637.229 Ft” 

(6) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(7) A költségvetés fejlesztési kiadásainak fedezetét 56.602.832 Ft összegű fejlesztési hitel is 

biztosítja, amelynek felvétele előzetes kormányzati engedélyhez kötött. A költségvetés 

működési hiányát többletbevétel ellensúlyozza. Az elnyert települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatása 234.795.147 Ft. A hitellel kapcsolatos, következő 

évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére 

biztosított.” 

2. § 

A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 

3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(2) A helyi adóbevétel 956.000.165 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások 

fedezetéül szolgál.” 

3. § 

A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 

3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(1) A költségvetés tartaléka 20.638.889 Ft-, amelynek részletezése a 10. mellékleten 

szerepel, melyből: 

a) működési általános tartalék: 0 Ft 

b) működési tartalék: 20.638.889 Ft 

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 366.959 Ft tartalék előirányzat felhasználására a 

polgármester jogosult.” 
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4. § 

(1) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 
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(18) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

(20) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Komló, 2023. március 8. 

 

 

 

  dr. Vaskó Ernő      Polics József 

 címzetes főjegyző      polgármester 
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Végső előterjesztői indokolás 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet elfogadásával Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. és 24. §-ában 

foglalt feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület valamennyi bizottsága állásfoglalásának 

figyelembevételével az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási 

kötelezettségének tesz eleget. 

 


