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Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
február 28. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

3/2019. (III. 01.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat  2018. évi költségvetéséről szóló  3/2018. (II. 16.) 

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 2018. évi költségvetéséről szóló 
3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében 

megállapított  
 

553.514.303 Ft  költségvetési 

bevételét 

 

66.954.379 Ft 

  Ft-tal, 

 

620.468.682 

Ft-ra 
553.514.303 Ft  költségvetési   

kiadásokat 

 

66.954.379 Ft-

tal 

 

620.468.682 

Ft-ra 

 

módosítja. 
 

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

a) 477.156.721 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
- ebből: 

aa) 209.083.550 Ft Személyi juttatások 
ab)   34.407.973 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
ac)  166.906.105 Ft Dologi kiadások 
ad)    25.683.541 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
ae)    23.274.639 Ft Egyéb működési célú kiadás  
af)      9.110.817 Ft 
ag)     8.690.096 Ft 

Tartalékok 
Finanszírozási kiadás (megelőlegezés) 
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b) 143.311.961 Ft 

 
ba)  68.322.961 Ft 
bb)  74.989.000 Ft 

Felhalmozási költségvetés módosított 

kiadásai ebből: 
 beruházások             
 felújítások                  

  
  

 

2. §  (1) Az Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatát a Képviselő-testület 
11.973.850 Ft-tal, a járulékokat 1.407.973 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 
8.520.682 Ft-tal növeli. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 2.847.541 Ft-
tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6.953.421 Ft-tal, míg a 
beruházási kiadások előirányzatát 21.615.961 Ft-tal, továbbá az Államháztartáson 
belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 517.711 Ft-tal növeli.  
A felhalmozási célú állami támogatást 12.856.486 Ft-tal, a közhatalmi bevételt 
2.754.898 Ft-tal, a működési bevételt 8.723.328 Ft-tal, a működési célú támogatást 
államháztartáson belülről 32.719.798 Ft-tal, az önkormányzat működési támogatását 
5.893.446 Ft-tal növeli. 

 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait 870.930 Ft-tal 
megemeli,  a működési bevételek 123.682 Ft-os, és a működési támogatások ÁH 
belülről 747.248 Ft-os előirányzata terhére. 
 

(3) A Képviselő-testület a Nyírmeggyes Község Önkormányzat "Nyitnikék" Óvodája 
és Konyhája dologi kiadások előirányzatát 3.135.493 Ft-tal megemeli, melynek 
forrása 3.135.493 Ft működési bevétel.  

 

4.      § Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.  

 
 
 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                                            Lipták József sk.  
     polgármester                                                                        jegyző 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 
 
Nyírmeggyes, 2019. március 1. 
 
            Lipták József sk. 
                                                                                             jegyző 
 
 
 

 
 
 

 


