
 
 
 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

17/2011. (IV.29.)  
 

önkormányzati rendelete 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 
gazdálkodásának végrehajtásáról 

 
 
A Közgyűlés  
 
1. §     Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

2. §     (1) Az Önkormányzat 2010. évi eszközeit és forrásait a 21. melléklet 
szerint 128.322.298 eFt összegben hagyja jóvá. 

 
(2) Az Önkormányzat 2010. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 
157.780 eFt összegben, a módosított pénzmaradvány összegét      
29.397 eFt összegben, az intézmények pénzmaradványát a 23. 
melléklet szerint 774.150 eFt összegben hagyja jóvá. 

 
(3) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak 
teljesítését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá:  
         - Bevételek összesen                                   31.775.494 eFt 
               ebből: - finanszírozási bevételek              2.700.935 eFt 
         - Kiadások összesen                                    31.798.000 eFt  

                                  ebből: - finanszírozási kiadások                  674.573 eFt       
      

(4) A rendelet 2. §. (3) bekezdésében megállapított bevételeket 
intézményenként és bevételi forrásonként az 5. és a 3. mellékletek 
szerint hagyja jóvá. 

 
(5) A rendelet 2. §. (3) bekezdésében megállapított kiadásokat 
intézményenként és kiemelt előirányzatonként az 6. és 4. melléklet 
szerint tudomásul veszi. 

 
(6) A felújítási kiadások teljesítését 751.355 eFt főösszegben, valamint 
annak célonkénti részletezését a 11. melléklet szerint elfogadja. 
 
(7) A városfejlesztési kiadások teljesítését 2.554.594 eFt főösszegben, 
valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 
 
(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és 
kiadásait a 10. melléklet szerint elfogadja. 
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3. §     (1) A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételeit és kiadásait az 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. mellékletek szerint tudomásul veszi. 

 
(2) Az Önkormányzat 2010. december 31-én fennálló 
hitel/kötvényállományát 18.346.980 eFt összegben, a 
kötvénykibocsátásból származó pénzeszközök fel nem használt 
állományát 722.510 eFt összegben a 39. melléklet szerint tudomásul 
veszi. 

 
(3) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 42. melléklet szerint 
tudomásul veszi. 

 
(4) A közvetett támogatások összegét a 45. melléklet szerint tudomásul 
veszi. 

 
 

4. §    E rendelet 2011. április 30. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Nyíregyháza, 2011. április 28. 
 
 
 
 
 
Dr. Kovács Ferenc                                                       Dr. Szemán Sándor 
polgármester                                                                 címzetes főjegyző 
 
 
 
Jelen rendeletet 2011. április hó 29. napján kihirdetem.  
 
Nyíregyháza, 2011. április 29.  
 
 
 
         Dr. Szemán Sándor 
         címzetes főjegyző 


