
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 

23/2017.(VI.30.) 
önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 
1/2017. (1.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, 
a köztársasági megbizottak, 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 fl pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

1.§ A 2017. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2017. (I. 27.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet 
szerint - a következő rendelkezés lép: 

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2017. évi 
a) költségvetési bevételeit 35.135.446.342 Ft·ban, 
b) finanszírozási bevételeit 17.827.025.291 Ft-ban, 
c) bevételek főösszegét 52 .962.471.633 Ft·ban, 
d) költségvetési kiadásait 45.988.585.516 Ft-ban, 
e) finanszírozási kiadásait 6.973.886.117 Ft-ban, 
f) kiadási főösszegét 52.962.471.633 Ft-ban, 
g) a költségvetés hiányát 10.853.139.174 Ft·ban, 

ga) működési többletét 2.284.153.318 Ft-ban, 
gb) felhalmozási hiányát 13.137.292.492 Ft-ban, 

előirányzat-csoportok, kiemeit előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet - jelen 
rendelet 2. mellékiete - szerinti részletezéssel, míg a 2017. évi állami hozzájárulás összegét 
jogcímenként a 2. mellékletben - jelen rendelet 3. mellékiete - foglaltak szerint állapítja 
meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból 
a) 9.556.139.174 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi 

költségvetési maradványból, 
b) 797.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú hitel felvétellel (támogatás megelőlegezési hitel), 
c) 500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú hitel felvételével finanszírozza . 

2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az 
alábbiak szerinti főösszegekkel : 

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belűlről 6.446.383.084 Ft-ban, 
aa) az önkormányzatok működési támogatásait 5.703.096.798 Ft-ban, 
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belűlről 743.286.286 Ft-ban, 

b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belűlről 14.291.219.009 Ft-ban, 

c) A közhatalm; bevételeket 10.509.000.000 Ft-ban, 
d) A működés; bevételeket 3.443.580.784 Ft-ban, 
e) A felhalmozás; bevételeket 253 .358.186 Ft-ban, 
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f) A működési célú átvett pénzeszközöket 109.308.200 Ft-ban, 
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 82.597.079 Ft-ban, 
h) A finanszírozási bevételek összegét 17.827.025.291 Ft-ban, 

ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 9.556.139.174 Ft-ban, 
hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét 500.000.000 Ft-ban, 
he) a felhalmozási támog. előfinansz í rozási hitel felvételét 797.000.000 Ft-ban, 
hd) a likviditási célú hitel felvételét 2.300.000.000 Ft-ban, 
he) a belföldi értékpapírok bevételeit 3.000.000.000 Ft-ban, 
hf) abankbetétek megszüntetésének bevételeit 1.500.000.000 Ft-ban, 
hg) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit 173.886.117 Ft-ban, 

i) A működési kiadásokat 28.281.959.826 Ft-ban, 
ia) a személyi juttatásokat 4.604.380.984 Ft-ban, 
ib) a szociális hozzájárulási adót 1.110.421.754 Ft-ban, 
ic) a dologi kiadásokat 10.142.743 .499 Ft-ban, 
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait 610.770.000 Ft-ban, 
ie) az egyéb működési célú kiadásokat 11.813.643.589 Ft-ban, 

j) A felhalmozási kiadásokat 17.706.625.690 Ft-ban, 
ja) a beruházási kiadásokat 13.737.278.106 Ft-ban, 
jb) a felújítási kiadásokat 3.738.557.584 Ft-ban, 
je) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 230.790.000 Ft-ban, 

k) A finanszírozási kiadások összegét 6.973.886.117 Ft-ban, 
ka) a likviditási célú hitel törlesztését 2.300.000.000 Ft-ban, 
kb) a belföldi értékpapírpok kiadásait 3.000.000.000 Ft-ban, 
ke) a pénzeszközök betét ként történő elh. kiadásait 1.500.000.000 Ft-ban, 
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait 173.886.117 Ft-ban, 

hagyja jóvá. 

3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt 
a) 1. mellékiete helyébe jelen rendelet 2. mellékiete 
b) 2. mellékiete helyébe jelen rendelet 3. mellékiete 
c) 3. mellékiete helyébe jelen rendelet 4. mellékiete 
d) 4. mellékiete helyébe jelen rendelet 5. mellékiete 
e) 5. mellékiete helyébe jelen rendelet 6. mellékiete 
f) G. mellékiete helyébe jelen rendelet 7. mellékiete 
g) 7. mellékiete helyébe jelen rendelet 8. mellékiete 
h) 8. mellékiete helyébe jelen rendelet 9. mellékiete 
i) 9. mellékiete helyébe jelen rendelet 10. mellékiete 
j) 10. mellékiete helyébe jelen rendelet 11. mellékiete 
k) 11. mellékiete helyébe jelen rendelet 12. mellékiete 
I) 12. mellékiete helyébe jelen rendelet 13. mellékiete 
m) 13. mellékiete helyébe jelen rendelet 14. mellékiete 
n) 14. mellékiete helyébe jelen rendelet 15. mellékiete 
o) 15. mellékiete helyébe jelen rendelet 16. mellékiete 
p) 16. mellékiete helyébe jelen rendelet 17. mellékiete 
q) 17. mellékiete helyébe jelen rendelet 18. mellékiete 
r) 18. mellékiete helyébe jelen rendelet 19. mellékiete 
s) 20. mellékiete helyébe jelen rendelet 20. mellékiete 
t) 21. mellékiete helyébe jelen rendelet 21. mellékiete 
u) 23. mellékiete helyébe jelen rendelet 22. mellékiete 

v) 25. mellékiete helyébe jelen rendelet 23. mellékiete 
w) 27. mellékiete helyébe jelen rendelet 24. mellékiete lép. 
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4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) 	Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet 40.§ (1) bekezdése. 

(3) 	 Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adott évi költségvetésének 
előterjesztésekor, valamint a zárszámadás mellékleteként beterjesztendő mérlegek és 
kimutatások tartalmi meghatározásáról szóló 21/2006.(VI.1.) önkormányzati rendelet. 

Nyíregyháza, 2017. június 29. 
/ 

f0 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

Ezt a rendeletet 2017. június hó 30. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2017. június 30. 

• 84. •'\o; . . ,,6 
Iregy'"'O 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 
1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2016. január 28-ai ülésén az 1/2016. (I. 28.) 
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 Nyiregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének második alkalommal történő módosításáról. Az 
előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a 
módosítások szükségességének alátámasztására. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 
1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

l.§.-hoz 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet 
szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2017. évi költségvetésének föösszegei 
kerülnek pontosításra. 

2.§.-hoz 

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 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. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet 40.§ (1) bekezdése a költségvetési rendelet elfogadására 
vonatkozó szabályozást tartalmaz, melyet a hatályos államháztartási szabályokkal összhangba kell 
hozni, ezért indokolt annak hatályon kívül helyezése. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adott évi költségvetésének elöterjesztésekor, 
valamint a zárszámadás mellékleteként beterjesztendö mérlegek és kimutatások tartalmi 
meghatározásáról szóló 21/2006.(VI.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése indokolt, 
tekintettel arra, hogy magasabb rendű jogszabályok (törvény, Kormányrendelet) rendelkeznek az 
önkormányzati rendeletben szabályozott mellékletekröl és kimutatásokról. 
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