
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

14/2015.(V.29.) 

önkormányzati rendelete 

a 2015. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat

és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. 
törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 

Bizottság véleményének kikérésével , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el : 

1. A KÖlTSÉGVETÉS BEVÉTElEI ÉS KIADÁSAI 

1.§ A 2015 . évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2015 . (II . 19.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. 

melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: 

(1) 	 A közgyűlés az önkormányzat 2015. évi 

a) költségvetési bevételeit 24.886.700.000 forintban 
(a továbbiakban: eFt) 

b) finanszírozási bevételeit 8.218.829 eFt-banL 

c) bevételek főösszegét 33.105.529 eFt-ban, 

d) költségvetési kiadásait 29.105.529 eFt-banL 

e) finanszírozási kiadásait 4.000.000 eFt-banL 

f) kiadási főösszegét 33 .105.529 eFt-ban, 

g) a költségvetés hiányát 4.218.829 eFt-ban 

ga) működési többletét 985 .884 eFt-ban 

gb) felhalmozási hiányát 5.204713 eFt-ban 

előirányzat-csoportok, kiemeit előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet - jelen 
rendelet 2. mellékiete - szerinti részletezéssel, míg a 2015. évi állami hozzájárulás összegét 

jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból 
a) 2.901.862 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi 

költségvetési maradványból, 
b) 566.967 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg), 

c) 750.000 eFt-ot új felhalmozási célú kölcsön felvételével finanszírozza. 

2.§ Az Ör. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az 

alábbiak szerinti főösszegekkel, 
a) 	 A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 6456505 eFt-ban, 

aa) önkormányzatok működési támogatása i 5473797 eFt-ban, 

ab) működési támogatások államháztartáson belülről 982 708 eFt-ban, 
62173 78 eFt-ban, b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 
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c) A közhatalmi bevételeket 

d) A működési bevételeket 

e) A felhalmozási bevételeket 

f) A működési célú átvett pénzeszközöket 

g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 

h) A finanszírozási bevétel összegét 


ha) előző évi maradvány igénybevételét 

hb) a felhalmozási hitel összegét 

he) a likvid hitel összegét 


i) 	 A működési kiadásokat 

ia) A személyi juttatásokat 

ib) A munkaadót terhelő járulékokat 

ic) A dologi kiadásokat 

id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 

ie) Az egyéb működési célú támogatásokat 


j) A felhalmozási kiadásokat 

ja) A beruházási kiadásokat 

jb) A felújítási kiadásokat 

jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat 


k) A finanszírozási kiadások összegét 

hagyja jóvá. 


3.§ (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt 
a) 1. mellékiete helyébe jelen rendelet 2. mellékiete 
b) 3. mellékiete helyébe jelen rendelet 3. mellékiete 
c) 4. mellékiete helyébe jelen rendelet 4. mellékiete 
d) 5. mellékiete helyébe jelen rendelet 5. mellékiete 
e) 6. mellékiete helyébe jelen rendelet 6. mellékiete 
f) 7. mellékiete helyébe jelen rendelet 7. mellékiete 
g) 8. mellékiete helyébe jelen rendelet 8. mellékiete 
h) 9. mellékiete helyébe jelen rendelet 9. mellékiete 
i) 10. mellékiete helyébe jelen rendelet 10. mellékiete 
j) 11. mellékiete helyébe jelen rendelet 11. mellékiete 
k) 12. mellékiete helyébe jelen rendelet 12. mellékiete 
I) 13. mellékiete helyébe jelen rendelet 13. mellékiete 
m) 15. mellékiete helyébe jelen rendelet 14. mellékiete 
n) 16. mellékiete helyébe jelen rendelet 15. mellékiete 
o) 17. mellékiete helyébe jelen rendelet 16. mellékiete 
p) 18. mellékiete helyébe jelen rendelet 17. mellékiete 
q) 20. mellékiete helyébe jelen rendelet 18. mellékiete 
r) 21. mellékiete helyébe jelen rendelet 19. mellékiete 
s) 22 . mellékiete helyébe jelen rendelet 20. mellékiete 
t) 24. mellékiete helyébe jelen rendelet 21. mellékiete 

9523 800 eFt-ban, 
2440598 eFt-ban, 

106807 eFt-ban, 

93 912 eFt-ban, 
47700 eFt-ban, 

8 218 829 eFt-ban, 
2 901 862 eFt-ban, 
1 316967 eFt-ban, 
4 OOO OOO eFt-ban, 

18590977 eFt-ban, 
4041122 eFt-ban, 
1127 993 eFt-ban, 
8 135801 eFt-ban, 

927 489 eFt-ban, 
4358572 eFt-ban, 

10514552 eFt-ban, 
6323407 eFt-ban, 
1 517307 eFt-ban, 
2673838 eFt-ban, 
4 OOO OOO eFt-ban, 

uj 27. mellékiete helyébe jelen rendelet 22 . mellékiete lép . 
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4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

Nyíregyháza, 2015 . május 28. 

/k.~ 
Dr. Kovács Ferenc * Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 

Ezt a rendeletet 2015. május hó 29. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2015 . május 29. 

Dr. Szemán Sándor 

címzetes főjegyző 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének sza bályairól szóló 
2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 . évi költségvetéséről és a költségvetés 

vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2015. február 19-ei ülésén a 

2/2015 . (II. 19.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá . 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének első módosításáról. Az előterjesztés részletes 

információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások 

szükségességének alátámasztására. 



RÉSZLETES INDOKOLÁS 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 
2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

l.§.-hoz 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet 
szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegei 
kerülnek pontosításra . 

2.§.-hoz 

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit 
előirányzati csoportonként. 

3.§.-hoz 

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosításra . 

4.§.-hoz 

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg. 


















































































































