
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 21.) önkormányzati
rendelete

Nagytarcsa Község Önkormányzatának 4/2022. (III.21.) sz. rendelete a 10/2021. (IX. 27.)
számú, valamint a 13/2021 (IX. 29.) számú rendeletekkel módosított az Önkormányzat 2021.

évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II. 17.) számú rendelet módosításáról

Nagytarcsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  és  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdés a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.
évi  XX.  törvény  138.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el.

1. §

(1)  Nagytarcsa  Község  Önkormányzatának  a  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2021  (II.  17.)
számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: A Költségvetés bevételei és
kiadásai

(2)  Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja
meg: 
a) 2.500.826.771 Ft költségvetési bevétel 
b) 3.067.365.483 Ft költségvetési kiadás

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
a) 1.913.276.973 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
b)  462.854.067 Ft Személyi juttatások
c)  71.523.305 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
d) 413.511.725 Ft Dologi kiadások
e) 12.700.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
f) 31.939.351 Ft Egyéb működési célú kiadások
g) 0 Ft - ebből: Előző évi elszámolásból származó befizetések
h)  243.401.590 Ft Törvényi előíráson alapuló befizetések
i)  0 Ft Elvonások és befizetések
j) 0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
k) 0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
l) 0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
m) 0 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
n) 0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
o)  0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
p) 0 Ft Árkiegészítések, támogatások
q) 0 Ft Kamattámogatások
r)  72.537.761 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
s) 1.154.088.510 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
t) 1.062.104.830 Ft Beruházások
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u) 616.730.514 Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
v) 45.372.922 Ft Felújítások
w) 0 Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás
x) 46.610.758 Ft
y)  636.748.525 Ft Tartalék
z) 136.581.211 Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
a) 1.953.054.766 Ft Működési költségvetés módosított bevételei
b) 539.236.869 Ft Önkormányzat működési támogatásai
c)  1.081.802.227 Ft Közhatalmi bevételek
d)  25.408.600 Ft Működési célú támogatások ÁH-n belülről
e)  271.607.070 Ft Működési bevételek
f) 35.000.000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
g) 547.772.005 Ft Felhalmozási költségvetés módosított bevételei
h)  392.224.905 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
i) 76.200.000 Ft Felhalmozási bevételek
j) 79.347.100 Ft Felhalmozási bevételek
k) 703.119.923 Ft Finanszírozási bevételek jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1. mellékletekben, a rendeleti
táblában foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
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1. melléklet

(A melléklet  szövegét  a(z)  2021  évi  III.  mód  költségvetési  rendeleti  tábla.pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)
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Végső előterjesztői indokolás

 

 

Általános Indoklás

 

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV  törvény  (továbbiakban:  Áht.)  34.  §  (1)-(5)
bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

 

Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési  rendelet  módosításával  a  bevételi,  kiadási  főösszegek  változásait  mutatja  be,
valamint  részletezi  a  kiadási,  valamint  a  bevételi  főösszegen  belüli  módosított  kiemelt
előirányzatokat.

 

2.§-hoz

A  költségvetési  rendelet  módosításával  az  eredeti  költségvetésben  kimutatott  előirányzatok
változásait mutatja be az 1. számú melléklet, a rendeleti tábla.

 

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről, valamint a rendelet kihirdetéséről rendelkezik.
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