
Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati 

rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

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

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki. 

2. § 



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

rendelet 

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „4 672 922” szövegrész helyébe a „4 813 591” szöveg, 

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „7 430 079” szövegrész helyébe a „7 570 748” szöveg, 

c) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az „58 728” szövegrész helyébe a „117 053” szöveg, 

d) 3. § (2) bekezdésében az „1 620” szövegrész helyébe az „59 945” szöveg, 

e) 3. § (7) bekezdésében a „75 454” szövegrész helyébe a „146 746” szöveg és a „818 263” 

szövegrész helyébe a „788 720” szöveg 

lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba, és 2022. február 11-én hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2022. február 8.  

 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Ecsedi-Ország Viktória sk. 

 polgármester jegyző 

  



 

Végső előterjesztői 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 2021. évben, november-december hónapokban keletkezett bevételi 

többlet előirányzatosítása és kiadási előirányzatok átcsoportosítása miatt vált szükségessé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


