
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
14/2022.(X.31.) önkormányzati  r e n d e l e t e 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló  
2/2022.(II.20.) rendelete módosításáról 

 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), 
d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) A Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
(A Képviselő-testület Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének főbb 
egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg:) 

„a) az önkormányzati bevételek főösszegét 8 323 361 eFt-ban 
b) az önkormányzati kiadások főösszegét 8 323 361 eFt-ban 
c) a működési célú bevételek főösszegét (finanszírozás nélkül) 3 594 070 eFt-ban 
d) a működési célú kiadások főösszegét (finanszírozás nélkül) 4 242 512 eFt-ban” 
 

(2) A Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
(A Képviselő-testület Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének főbb 
egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg:) 

„f) a felhalmozási célú bevételek főösszegét (finanszírozás nélkül) 1 254 651 eFt-ban 
g) a felhalmozási célú kiadások főösszegét (finanszírozás nélkül) 3 971 244 eFt-ban” 
 

2. § 
 

(1) A Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad 
pénzeszközeiből – legfeljebb fél éves lejáratú - állampapírt vásároljon. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből - 
legfeljebb három hónapos lejáratú - betétlekötést teljesítsen bármely, a Magyar Nemzeti Bank által 
nyilvántartott pénzintézetnél. Az ügyletről a Képviselő-testületet a soron következő élésén 
tájékoztatni köteles. Az ügylet az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát nem 
veszélyeztetheti.” 
 

(2) A Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 5. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(8) Az általános tartalék 2022. évi előirányzata 207 698 e Ft, az év közben jelentkező 
többletfeladatokra, illetve előre nem látható kiadásokra fordítható annak figyelembe vételével, hogy 
az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosítható legyen. 
(9) A Képviselő-testület céltartalékként 67 429 ezer forintot különít el a 3. számú melléklet 
Önkormányzati cím kiemelt előirányzatai között, melyből 3 000 e Ft közfoglalkoztatással 
kapcsolatos kiadások fedezetét szolgálja, 30 000 e Ft az intézményi személyi juttatások esetleges 
többletét finanszírozza, 9 000 e Ft a Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások tartaléka, 
az Energetikai tartalék 25 429 e Ft.” 
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3. § 
 

A Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 

4. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 /:  Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2022. október hó 31. napján 
 
 
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 
 
 
 


