
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 15. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

                                                                                                  
NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2018. (II. 16.)
 

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat  2017. évi költségvetéséről szóló  2/2017. (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés
d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §
(1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdés f)  pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva – a Magyarország
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  120.  §  (1)  bekezdés  a)
pontja szerint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket
rendeli el:

1.   § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.  (II.  17.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  R.) 2.  §  (1)
bekezdésében megállapított 

       -  költségvetési bevételeket 
bebebevételét

114.193.341 Ft-tal,
         -  költségvetési kiadásokat 114.193.341 Ft-tal

módosítja, és az Önkormányzat 2017. évi

- módosított költségvetési bevételét 590.061.890 Ft-ban

- módosított költségvetési kiadását 590.061.890 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A  kiadási  főösszegen  belül  a  módosított  kiemelt  előirányzatokat  –
jogcímenként – az alábbiak szerint állapítja meg a Képviselő-testület:

a) 453.137.549 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
- ebből:

aa) 184.488.500 Ft Személyi juttatások
ab)   31.143.200 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
ac)  118.113.000 Ft Dologi kiadások
ad)    25.373.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae)    86.946.918 Ft Egyéb működési célú kiadás 
 af)      7.072.931 Ft Finanszírozási kiadások (megelőlegezések)
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b) 136.924.341 Ft Felhalmozási  költségvetés  módosított
kiadásai ebből:
ba) beruházások          126.376.341 Ft.
bb) felújítások                10.548.000 Ft.

2.    §  (1) Az Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatát a Képviselő-testület
100.000  Ft-tal  növeli,  a  dologi  kiadások  előirányzatát  150.000  Ft-tal  növeli,  az
ellátottak  pénzbeli  juttatásai  előirányzatát  119.000  Ft-tal  csökkenti,  az  egyéb
működési célú kiadások előirányzatát 1.625.000 Ft-tal növeli, a beruházási kiadások
előirányzatát 102.429.341 Ft-tal növeli, a felújítási kiadások előirányzatát 7.248.000
Ft-tal  növeli,  a irányító  szervi  támogatások előirányzatát  398.000 Ft-tal  csökkenti,
melynek forrása 120.147.000 Ft. felhalmozási célú állami támogatás, 5.050.000 Ft.
közhatalmi  bevétel,  10.695.000  Ft.  működési  bevétel,  72.000  Ft.  működési  célú
átvett  pénzeszköz,  400.000  Ft.  felhalmozási  célú  átvett  pénzeszköz,  8.172.385
megelőlegezés,  -26.711.044  működési  támogatás,  -5.994.000  működési  célú
támogatás.

(2)  A Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal  működési  kiadásait  2.000  Ft-tal
megemeli a finanszírozási bevételének terhére, amit 2.000 Ft-tal csökkent.

(3)  A Képviselő-testület a Nyírmeggyes Község Önkormányzat "Nyitnikék" Óvodája
és  Konyhája  (a  továbbiakban:  Óvoda) személyi  juttatásainak  előirányzatát
500.000 Ft-tal megemeli, a dologi kiadások előirányzatát 2.260.000 Ft-tal emeli meg,
melynek  forrása  2.360.000  Ft  működési  bevétel  és  400.000  Ft  irányító  szervi
támogatás.

3.    §  A  R.  1.1,  6.1.,  és  7.,  mellékletei  helyébe  e  rendelet  1-3.  mellékleteivel
megállapított  mellékletek  lépnek  és  a  módosítás  kiegészül  az  Óvoda
költségvetésének módosításáról szóló 4. melléklettel. 

4.      § Ez a rendelet 2018. február 16. napján lép hatályba. 

Szőkéné Vadon Edit sk.                                                    Lipták József sk. 
     polgármester                                                                        jegyző

-----------------------------------------------------------------------------
------
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Nyírmeggyes, 2018. február 16.

     Lipták József 
sk.
                                                                                                     
jegyző
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