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a 10/2022.(VII.4.) önkormányzati rendelettel módosítva 

 
 

Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 4/2022. (II. 17.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésér l és a költségvetés 

végrehajtásának szabályairól 
 

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képvisel -testülete (a 
továbbiakban: Képvisel -testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) 
bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján, valamint a Képvisel -
testület Pénzügyi és Vagyonellen rzési Bizottságának véleményét figyelembe véve a 2022. évi 
költségvetésér l az alábbiakat rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya a Képvisel -testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra és 
az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § (1)1 A Képvisel -testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2022. 
évi költségvetését 

a) 4 468 525 e Ft költségvetési f összeggel, ezen belül: 

b) 3 448 221 e Ft költségvetési bevétellel, 

c) 820 304 e Ft bels  finanszírozási bevétellel, 

d) 200 000 e Ft küls  finanszírozási bevétellel, 

e) 4 217 041 e Ft költségvetési kiadással, 

f) 251 484 e Ft finanszírozási kiadással, 

g) 768 820 e Ft összeg , el  évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési 
hiánnyal, küls  finanszírozású m ködési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg. 
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(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 
1. melléklet 1. pontja, míg külön bontásban a m ködési költségvetési mérlegét az 1. melléklet 
2.1. pontja, a felhalmozási költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2.2 pontja tartalmazza. 

(3) A m ködési célú költségvetési hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró 
futamidej  hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkés bb a 
költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel. 

(4) A m ködési kiadások csökkentése érdekében 2022. évben tovább kell folytatni az 
intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaságok 
hatékonyabb m ködését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét 
kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az er források felhasználásához kapcsolódó 
kiadásoknak, ráfordításoknak a lehet  legalacsonyabb összeg eknek kell lenniük a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási min ség 
biztosítása mellett. 

(5) Amennyiben a hiány összege a (3-4) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év 
közbeni többletbevételekkel nem fedezhet , az év során a költségvetési egyensúly 
megteremtése érdekében pótlólagos intézkedések meghozatala szükséges. 

(6) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2022. évben 
évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – 
a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni: 

a) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a 
közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is, 

b) Közfeladat ellátási szerz dések alapján m ködési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési 
kötelezettségek teljesítése 

c) Államháztartással szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, 

d) Esedékes hiteltörlesztések, kamatfizetések teljesítése 

e) Jogszabály vagy joger s bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelez en el írt 
egyéb fizetési kötelezettségek, 

f) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális 
juttatások teljesítése, 

g) Kötelez  feladatok ellátásához kapcsolódó alapvet  m ködési feltételeket biztosító 
szállítói fizetési kötelezettségek teljesítése, 

h) Kötelez  feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészít  m ködési feltételeket biztosító 
szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése, 

i) Folyamatban lév  projektekkel kapcsolatos szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek 
teljesítése, 

j) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése. 



Az Önkormányzat és intézményei bevételei 

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi f összeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet 1. 
pontja tartalmazza . 

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1. 
melléklet 1.1. pontja, részletezve az 1. melléklet 16. pontja, az intézmények bevételeit 
összevontan az 1. melléklet 1.2. pontja, illetve annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. 
pontok mutatják be. 

(2) Az Önkormányzatot a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján megillet  állami 
hozzájárulások, támogatások jogcímenként vett részletezését az 1. melléklet 3. pontja teljes 
részletességgel tartalmazza. 

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek 
részletezése, az adó- és adójelleg  bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb 
közhatalmi bevételek el irányzatának kimutatását az 1. melléklet 4. pontja tartalmazza 

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai 

5. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált 
kiadásait az 1. melléklet 1. pontja, az Önkormányzat kiadásait az 1. melléklet 1.1. pontja, az 
intézmények összesített kiadásait az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint intézményenként ennek 
tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok mutatják be. 

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, költségvetési 
jogcímenként az 1. melléklet 15. pontja mutatja be, illetve foglalja össze. 

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 
az 1. melléklet 1.1 pontja tartalmazza. 

(4) Az intézmények engedélyezett létszáma összevontan az 1. melléklet 1.2. pontja, valamint 
annak tovább bontásával kapott 1.2.1-1.2.6. pontok szerint kerül meghatározásra. 

(5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti m ködési 
kiadásokat tartalmazzák. Ett l eltér  körülményekb l (rendkívüli helyzetekben, vis major) 
adódó többletkiadások finanszírozására a költségvetés nem biztosít fedezetet. 

(6) Az 1. melléklet 10. pontjában szerepl  valamennyi jogcím az ott megjelölt 
keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelel  helyeken, illetve jogcímeken 
beépítésre került. Ebb l következ en az 1. melléklet 10. pont a már figyelembe vett kiadások 
kiemelt feltüntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor. 

(7) A polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatása bruttó 200 000.- Ft/f  
összegben kerül meghatározásra 2022. évre. 

(8) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása bruttó 
200 000.- Ft/f  összegben, a bankszámlahozzájárulás havi összege legfeljebb bruttó 1 000.- 
Ft/f  összegben kerül megállapításra 2022. évre. E juttatások kifizetésének módját, rendjét, 
ütemezését a jegyz  határozza meg, illetve rendeli el. 



(9) A lakosság szociális támogatásához kapcsolódó kiadások el irányzatait jogcímenként az 
1. melléklet 9. pontja részletezi, az alábbi feltételek mentén 

a) a Szociális Rendelet 18. § (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb 
havi összege 4 500.- Ft, 

b) a Szociális Rendelet 24. § (1) a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- 
Ft, 

c) a Szociális Rendelet 24. § (1) b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft, 

d) a Szociális Rendelet 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás 
alkalmanként vett összege 5 000 Ft/f , 

e) a Szociális Rendelet 32. § (6) bekezdés szerinti köztemetés összege: 

ea) koporsós temetés esetében bruttó 152 400.- Ft, 

eb) hamvasztásos temetés esetében bruttó 124 460.- Ft, 

ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével bruttó 88 900.- Ft. 

(10) Az 1. melléklet 9. pontja szolgál az egészségügyi jelleg  kiadások megjelenítésére is. 

(11) A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
Kalocsai Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmények a K1 – Személyi juttatások, K2 - 
Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzatok keretein belül 
maradva, pótlólagos önkormányzati támogatás nélkül vállalhatnak kötelezettséget a K1102 - 
Normatív jutalmak és a K1103 - Céljuttatás, projektprémium rovatok kiadási el irányzatai 
terhére összesen legfeljebb a K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek - projektek, 
vagy egyéb célhoz kötött támogatásból megvalósuló elkülönített feladatok nélkül vett – eredeti 
el irányzatának 5 %-a erejéig, legkés bb tárgyév november 30-ig végrehajtott hóközi 
illetményszámfejtéssel. 

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett beruházási, valamint felújítási 
kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek 
mentén részletezve az 1. melléklet 5., 6., 7. pontjai szerint kerülnek megállapításra. Az 1. 
melléklet 15. pontja egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett önkormányzati beruházási 
el irányzatok külön projektnek nem min sül , de az érvényes számviteli jogszabályok 
értelmében beruházásként tervezend  és könyvelend  immateriális javak, valamint tárgyi 
eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások 

(2) A hiteltörlesztések, kamatfizetések összegei, adósságot keletkeztet  ügyletenként vett 
bontásban az 1. melléklet 8. pontjában foglaltak szerint kerülnek elfogadásra 

Általános és céltartalék 



7. § 2A Képvisel -testület az Önkormányzat általános tartalékát 38 094 e Ft összegben 
állapítja meg. 

8. § Az Önkormányzat céltartaléka 0 e Ft összegben kerül megállapításra. 

Többéves kihatással járó feladatok el irányzatai 

9. § (1) A többéves kihatással járó feladatok el irányzatai tárgyév, valamint tárgyévet követ  
évek bontásban az 1. melléklet 5., 6., 7., valamint 8. és 13. pontjaiban foglaltak szerint kerülnek 
elfogadásra azzal, hogy a kés bbi évek el irányzatai véglegesen az adott évi költségvetés 
elfogadásával érvényesek. 

(2) Az (1) bekezdésben a kés bbi évekre jóváhagyott el irányzatokon belül a polgármester - 
a Képvisel -testület egyidej  tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat. 

(3) Az adósságot keletkeztet  ügyletek 2021. évi záró állománya, a hiteltörlesztések, 
kamatfizetések 2022. évi összegei, a hitelfelvételek, hitellehívások 2022. évi összegei, valamint 
az ezek nyomán tervezett záró állományi adatok, adósságot keletkeztet  ügyletenként vett 
bontásban az 1. melléklet 8. pontja szerint kerülnek meghatározásra. 

Európai Uniós projektek 

10. § Az 1. melléklet 5., 6., 7. pontjaiban meghatározott projekteknél, felújításoknál, egyéb 
felhalmozási célú tevékenységeknél külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére, 
hogy az adott projekt, tevékenység Európai Unió által támogatott-e. 

Közvetett támogatások 

11. § A tervezett közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerinti 
részletezettséggel az 1. melléklet 14. pontja tartalmazza. 

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

12. § (1) Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott el irányzatok 
kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek 
betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve az Áht. 37. § (1) 
bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felel sek. 

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szabad el irányzat rendelkezésre állását költségvetési 
jogcímek (az Önkormányzat, illetve valamely intézmény költségvetésében külön nevesített 
feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegein belül a kiadások kiemelt 
el irányzatai szintjén szükséges vizsgálni az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt pénzügyi 
ellenjegyzést végrehajtó személynek. 

El irányzat átcsoportosítás, el irányzat módosítás 

13. § (1) Valamely költségvetési kiadási el irányzat emelésére vagy valamely költségvetési 
bevételi el irányzat csökkentésére vonatkozó indítvány, javaslat, el terjesztés bármely arra 
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egyébként jogosult részér l érvényesen csak úgy tehet  meg, amennyiben az indítványban, 
javaslatban, el terjesztésben hitelt érdeml  módon, közgazdasági szempontok mentén 
megalapozottan kifejtésre kerül, hogy a költségvetési egyenlegromlás milyen pótlólagos 
bevételi forrás beépítésével, vagy kiadási el irányzat csökkentésével semlegesítend . 

(2) A Képvisel -testület az Önkormányzat esetében e rendeletben meghatározott 
költségvetési jogcímek jóváhagyott kiadási f összegei, illetve e f összegeken belül a kiadások 
kiemelt el irányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltér en a Képvisel -testület az 1. melléklet 10. pontjában 
részletezett költségvetési jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a 
polgármesterre és a Képvisel -testület bizottságaira ruházza át a meghatározott keretösszegek 
konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések, illetve az adott funkción belül a kiadások 
kiemelt el irányzatai közötti átcsoportosítás jogát azzal, hogy e funkcionális jogcímek, 
feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képvisel -testület jogosult azok keretösszegeit 
módosítani 

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltér en felhatalmazásra kerül a polgármester, hogy az. 1. 
melléklet 15. pontjában szerepl , alábbiakban megadott sorszámú és megnevezés , a 
Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály szakmai irányításában, kezelésében lév  
városüzemeltetési költségvetési jogcímek kiadási keretösszegei között, illetve egy-egy 
költségvetési jogcímen belül a kiadások kiemelt el irányzatai között átcsoportosítson. 

a) 7. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A 
felújításokat részletesen a 6. táblázat mutatja be.) 

b) 9. Víztermelés, vízkezelés 

c) 10. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 

d) 11. Közvilágítás 

e) 12. Ár- és belvízvédelemmel összefügg  tevékenységek 

f) 16. Környezetvédelmi feladatok 

g) 17. Egyéb városüzemeltetési feladatok 

h) 31. Közterület felügyelet 

(5) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott egyéb, a (3)-(4) bekezdéssel nem 
érintett költségvetési jogcímek, feladatok, feladatcsoportok kiadási keretösszegeinek 
módosítását, illetve azok keretösszegein belül a kiadások kiemelt el irányzatai közötti 
átcsoportosítási kérelmet a polgármester vagy az illetékes bizottság, mint felhasználó 
keretgazda terjeszti a Képvisel -testület elé. Amennyiben a Képvisel -testület hozzájárul a 
módosítási, átcsoportosítási kérelemhez, úgy egyúttal határozatában elrendeli az el irányzat 
átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi 
módosítása alkalmával. 



(6) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet  elemi csapás, illet leg 
következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat 
költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyr l a Képvisel -testület legközelebbi 
ülésén be kell számolnia. 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester költségvetési jogcímek, 
illetve azokon belül kiemelt el irányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási 
el irányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szerepl  
kiadásokat is teljesíthet, mely intézkedésekr l és azok indokairól Képvisel -testület felé az 
adott körülmények között vett legrövidebb id n belül beszámol. 

(8) Az intézmények a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, 
illetve esetekben a költségvetésükben jóváhagyott költségvetési jogcímek (az intézmény 
költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) 
keretösszegei, illetve a funkciókon belül a kiadások kiemelt el irányzatai között saját 
hatáskörben átcsoportosíthatnak. 

(9) A (8) bekezdés szerinti átcsoportosítás a polgármesternek címzett írásbeli kérelem 
nyomán lehetséges, és nem veszélyeztetheti semmilyen állami, vagy egyéb célhoz kötött 
támogatás, pályázati vagy egyéb forrás szabályos felhasználását és elszámolhatóságát. Ennek 
betartásáért az intézményvezet  és az Áht. 37. § (1) szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult 
személy, személyek együttesen felel sek. 

(10) Az Áht. 6. § (8) bekezdésében hivatkozott kiemelt el irányzatokon belüli részletes 
közgazdasági jogcímek, azaz az államháztatás egységes rovatrendje szerinti rovatok közötti 
átcsoportosításhoz nem szükséges a Képvisel -testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem 
az Önkormányzat, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jelleg  
átcsoportosításokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége (Pénzügyi 
osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán. 

(11) Az intézmények a bevételi lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül 
szükséges, de el irányzattal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt el irányzatok 
közötti, a (8) bekezdés szerint saját hatáskörben végre nem hajtható átcsoportosítást vagy azok 
módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi 
jogosultságokkal rendelkez  Képvisel -testület elnökénél. Az el irányzat átcsoportosítási, 
módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési 
rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képvisel -
testület elé beterjesztésre, mely utóbbi esetben a Képvisel -testület határozatában dönt, hogy 
az el irányzat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e. Amennyiben hozzájárul, 
úgy egyúttal határozatában elrendeli az el irányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a 
költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával. 

(12) Az évközben jelentkez  állami póttámogatások (helyi önkormányzatok általános és 
ágazati feladatainak állami támogatása) felhasználásáról a Képvisel -testület a legalább 
negyedévente végrehajtott költségvetési rendeletmódosítások alkalmával dönt. 

(13) A (12) bekezdésben nem szerepl  egyéb pótlólagos forrásokkal is legalább 
negyedévente szükséges a költségvetési rendeletet módosítani. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) 
bekezdése alapján a Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy forrásonként 1 000 



e Ft értékhatárig döntsön e bekezdés szerinti, az Önkormányzat költségvetését érint  pótlólagos 
források felhasználásról, illetve kiadási el irányzatok közötti beépítésér l. 

(14) Az intézményi saját bevételek tervezettnél alacsonyabb szint  teljesülése esetén az 
intézmény kiadási el irányzatait is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével 
megegyez  mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési 
rendeletmódosítások, de legkés bb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült 
költségvetési rendeletmódosítás alkalmával. 

(15) A B3 – Közhatalmi bevételek, B4 – M ködési bevételek, B5 – Felhalmozási bevételek 
el irányzatoknál tervezett intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szint  
pénzforgalmi teljesülése esetén a túlteljesített összeg felhasználásáról, illetve kiadási 
el irányzatok közötti beépítésér l az intézményvezet  saját hatáskörben írásban dönt. Az 
intézményvezet  az írásba foglalt döntése dokumentumát a Kalocsai Polgármesteri Hivatal 
illetékes szervezeti egységéhez (Pénzügyi osztály) eljuttatja. Ezen el irányzat változások a 
legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkés bb a 
tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával 
átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten. 

(16) Az intézmények esetében a tárgyévre elszámolandó, el irányzatként még nem tervezett, 
meghatározott célhoz kötött pótlólagos források (f ként pályázati források) összegének erejéig 
az intézményvezet  az intézmény érintett bevételi el irányzatait saját hatáskörben 
megemelheti. Az intézményvezet  az intézmény kiadási el irányzatait saját hatáskörben olyan 
összegben és szerkezetben emelheti meg, amelyet a célhoz kötött forrás megkíván, azonban a 
már tervezett kiadási el irányzatok ahhoz nem nyújtanak fedezetet. A célhoz kötött pótlólagos 
forrás pótlólagos kiadási el irányzattal le nem kötött része a B816 – Központi, irányító szervi 
támogatás bevételi el irányzat azonos összeg  csökkentésével semlegesítend . 

(17) A (16) bekezdés szerinti saját hatáskör  módosítást az intézményvezet  megfelel  
dokumentumokkal alátámasztott írásbeli kérelme alapján a polgármester hagyja jóvá, egyúttal 
gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott módosítás a költségvetési rendeleten annak soron 
következ  módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön. 

(18) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév 
kivételével) de legkés bb a tárgyévet követ  év február 28-ig – tárgyév december 31-ei 
fordulónappal dönt a Képvisel -testület. 

Finanszírozás, középtávú tervezés 

14. § (1) Az intézmények m ködéséhez szükséges önkormányzati támogatás, központi, 
irányító szervi támogatás olyan ütemben és mértékben kerül folyósításra az intézmények 
részére, hogy azok m köd képessége biztosított legyen. 

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és az 
azokból származó fizetési kötelezettségek, illetve saját bevételeik id beli üteme, a költségvetési 
számlájukon, házi pénztárukban lév  szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik 
igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal 
köztisztvisel i állományába tartozó személy írásbeli engedélyével. 




