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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület feladat –és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A Nagykőrös Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontban megállapított hiányt - figyelembe véve a 3. § 

(1) d) pontjában meghatározottakat – 2 814 265 ezer forint maradvány igénybevételével és 357 ezer 

forint államháztartáson belüli megelőlegezésekkel finanszírozza.” 

2. § 

A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A Képviselő-testület 84 320 ezer forint általános tartalékot és 948 106 ezer forint céltartalékot 

állapít meg a 11. mellékletben meghatározottak szerint. A tartalékokkal való rendelkezési jogot - a 

8. § (2) bekezdésben megállapított kivétellel - a Képviselő-testület magának fenntartja.” 

3. § 

(1) A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

(3) A Rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

(4) A Rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 

(5) A Rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 

(6) A Rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 

(7) A Rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 

(8) A Rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 

(9) A Rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 

(10) A Rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 

(11) A Rendelet 15. melléklete a 11. melléklet szerint módosul. 
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4. § 

A Rendelet 3. § (1) bekezdés 

a) a) pontjában a „3.052.472” szövegrész helyébe a „3 101 352” szöveg, 

b) b) pontjában az „5.083.723” szövegrész helyébe az „5 858 509” szöveg, 

c) c) pontjában a „2.031.251” szövegrész helyébe a „2 757 157” szöveg, 

d) d) pontjában az „57.108” szövegrész helyébe az „57 465” szöveg, 

lép. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Nagykőrös, 2021. május 27. 

 

 

Dr. Czira Szabolcs    Dr. Nagy Lajos  

                              polgármester               jegyző 
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Általános indokolás 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdése alapján „A helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a 

képviselő-testület dönt” 

Az Államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése 

alapján a költségvetési szerv költségvetési maradványát zárszámadási rendeletével egyidejűleg 

állapítja meg. 

A jelen rendelet módosítás a Nagykőrös Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021 (II.12) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint történik. 

A költségvetés módosítása a jóváhagyott költségvetési maradvány felosztása és a január-április 

hónapokban keletkezett bevételi többlet előirányzatosítása miatt vált szükségessé. 


