
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 
5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
5/2020. (III. 06.) 

  
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat  2019. évi költségvetéséről szóló  1/2019. (II. 15.) 

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 helyi 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 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében 

megállapított  
 
 

költségvetési bevételét  60.695.309 Ft-tal   608.885.159 Ft-ra 
költségvetési kiadásokat  60.695.309 Ft-tal  608.885.159 Ft-ra 

 
módosítja. 
 
A bevételi főösszeget az önkormányzati működési támogatások, az orvosi eszköz 
pályázatra, a tanyagondnoki busz beszerzésére, a járda felújítására kapott és a 
Munkaügyi Központtól kapott támogatások, a közhatalmi bevételek, valamint a 
működési bevételek változása, a december hónapban leutalt államháztartáson belüli 
megelőlegezés miatt szükséges módosítani.  
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat – jogcímenként – 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

a) 503.074.209 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
- ebből: 

aa) 224.698.179 Ft Személyi juttatások 
ab)   34.992.408 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
ac)  152.316.044 Ft Dologi kiadások 
ad)    26.970.230 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
ae)    55.307.431 Ft Egyéb működési célú kiadás  



af)       8.789.917 Ft               
b.)      9.693.438 Ft 

Tartalékok 
Finanszírozási kiadás (megelőlegezés) 
 

c)    96.117.512 Ft 
 
ba)   49.318.142 Ft 
bb)   46.799.370 Ft 

Felhalmozási költségvetés módosított 
kiadásai ebből: 
 beruházások             
 felújítások 

 
                  

  
 

  
 

2. §  (1) Az Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatát 20.629.154 Ft-tal, a 
járulékokat 1.194.619 Ft-tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát 24.691.087 Ft-tal 
csökkenti. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 2.310.236 Ft-tal, az egyéb 
működési célú kiadások előirányzatát 39.787.431 Ft-tal, a tartalékok előirányzatát 
8.789.917 Ft-tal növeli a beruházások előirányzatát 45.424.346 Ft-tal növeli, a 
felújítások kiadási előirányzatát 34.620.630 Ft-tal csökkenti. Az Államháztartáson 
belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát változatlanul hagyja. A központi 
irányító szervi támogatás előirányzatát 964.145 Ft-tal növeli. 
 A létszámelőirányzat az önkormányzatnál változatlanul 71 fő, a hivatalnál 9 fő, az 
óvodánál 22 fő. 
 
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 
903.612 Ft-tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát 131.353 Ft-tal csökkenti, a 
beruházások előirányzatát 134.925 Ft-tal növeli. 
 
(3)  A Képviselő-testület a Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvoda és 
Konyhája személyi juttatások előirányzatát 1.076.927 Ft-tal, a járulékokat 150.512 Ft-
tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát 13.674 Ft-tal csökkenti, a beruházások 
előirányzatát 249.620 Ft-tal csökkenti.  
 
3. § Ez a rendelet 2020. március 6. napján lép hatályba.  
 
 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                                          Pallai Szabina sk. 
polgármester                                                                                  jegyző 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 
 
Nyírmeggyes, 2020. március 6. 
 
 
          Pallai Szabina sk. 
              jegyző 

 


