NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10 / 2021. (VI.30.)
önkormányzati rendelete
Nagyecsed Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Nagyecsed Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a) 1 936 663 179 forint költségvetési bevétellel,
b) 2 099 069 561 forint költségvetési kiadással,
c)
162 406 382 forint költségvetési egyenleggel, melyből 162 406
382 Ft működési egyenleg
állapítja meg.
(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok
kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a
képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
a) költségvetési működési kiadás 2 031 897 580 forint, ebből
aa) személyi kiadás 690 955 378 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok 86 517 111 forint
ac) dologi kiadások 398 075 495 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 69 571 654 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 303 499 389 forint
af) likviditású célú hitelek törlesztése 450 000 000 forint
b) költségvetési működési bevétel 2 031 897 580 forint
c) költségvetési felhalmozási bevétel 67 171 981 forint
d) költségvetési felhalmozási kiadás
67 171
981
forint,
felhalmozási kiadás 67 171 981 forint
e) finanszírozási felhalmozási kiadás
0 forint
f) finanszírozási felhalmozási bevétel 15 153 217 forint

ebből:

g) finanszírozási működési kiadás 450 000 000 forint
h) finanszírozási működési bevétel 529 437 198 forint
i) költségvetési létszámkeret 106 fő
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele
2 099 069 561 forint, kiadása 2 099 069 561 forint, önként vállalt
feladatainak bevételi és kiadási összege
13 650 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési
bevételi és kiadási összege 3.000.000 forint.”
2. §
A R. a következő18/A. §-al egészül ki:
„18/A. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 19.
melléklet szerint hagyja jóvá.”
3. §
A R.
a) 2. melléklete az 1. melléklet,
b) 3. melléklete a 2. melléklet,
c) 4. melléklete a 3. melléklet,
d) 5. melléklete a 4. melléklet,
e) 6. melléklete az 5. melléklet,
f) 7. melléklete a 6. melléklet,
g) 8. melléklete a 7. melléklet,
h) 9. melléklete a 8. melléklet,
i) 10. melléklete a 9. melléklet,
j) 12. melléklete a 10. melléklet,
k) 14. melléklete a 11. melléklet,
l) 17. melléklete a 12. melléklet
szerint módosul.
4. §
A R. a 13. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
5. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést
követő napon hatályát veszti.
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