
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2022. (VII. 03.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Ipolyszög 
Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) Az Ipolyszög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület Ipolyszög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének főbb 
egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg:) 
„a) Önkormányzati bevételek 143 492 eFt 
b) Önkormányzati kiadások 143 492 eFt 
c) Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 65 567 eFt 
d) Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 75 034 eFt 
e) Működési költségvetés egyenlege(3.-4.) - 9 467 eFt 
f) Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 26 192 eFt 
g) Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 68 458 eFt 
h) Felhalmozási költségvetés egyenlege(6.-7.) - 42 266 eFt 
i) Költségvetés összesített egyenlege(5.+8.) -51 733 eFt 
j) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 9 342 eFt 
k) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 42 391 eFt 
l) Belső finanszírozás összesen(10.+11.) 51 733 eFt” 

(2) Az Ipolyszög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Képviselő-testület Ipolyszög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének főbb 
egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg:) 
„t) Finanszírozás összesen(12.+19.) 51 733 eFt” 

2. § 

Az Ipolyszög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 
hatályát veszti. 
 
 

          /: Kárdási Jánosné :/    /: dr. Varga Andrea :/ 
     polgármester                jegyző 
 
 
 

 
Kihirdetve: Ipolyszög, 2022. 07. 03.                                          dr. Varga Andrea 
                                                                                                          jegyző 


