
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 29. 
napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

12/2020. (IX. 30.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat  2020. évi költségvetéséről szóló  1/2020. (II. 14.) 
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. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében megállapított  

 
-  bevételeket    34 970 158 Ft-tal, 
-  kiadásokat   34 970 158 Ft-tal 

 
      módosítja és az Önkormányzat 2020. évi 
 

- módosított bevételét  536 590 781 Ft-ban 
- módosított kiadását             536 590 781 Ft-ban 

 
      állapítja meg. 

 
2. §  (1) A R. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.  

(2) A R. 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.  
(3) A R. 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép. 
(4) A R. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.  
(5) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(6) A R. 5 melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
(7) A R. 6.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1 melléklete lép. 
(8) A R. 6.1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1 melléklete lép. 
(9) A R. 6.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2 melléklete lép. 
(10) A R. 6.2.1. melléklete helyébe e rendelet 5.2.1 melléklete lép. 

 

3. §  Ez a rendelet 2020. szeptember 30. napján lép hatályba. 



4. § A rendelet rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési év egészére irányadónak kell 
tekinteni. 

 

 

Szőkéné Vadon Edit sk.                                                          Bor Szabina sk. 
polgármester                                                                                  jegyző 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2020. szeptember 30. napján kihirdetésre került. 
 
Nyírmeggyes, 2020. szeptember 30. 
 
 
                   Bor Szabina sk. 
              jegyző 
 

 
 


