
   

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének  

…/2020. (…...) önkormányzati rendelete 

 
Az önkormányzat  és szervei 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

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

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.14.) önkormányzati rendeletének  ( a 

továbbiakban: Rendelet )  2.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

 

„(1)   A képviselő-testület a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi 

költségvetését  

a) 98.617.012 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b) 61.673.188 Ft személyi juttatás kiadás, 

c) 11.123.565 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás, 

d) 22.237.326 Ft dologi kiadás, 

e)  3.582.933 Ft beruházási kiadás  

                 főirányzatokkal állapítja meg.” 

 

2.§ 

 

A Rendelet  3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

 

„(1) A képviselő testület a  Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 

 

a) 68.255.667  Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b) 55.626.688  Ft személyi juttatás kiadás, 

c)  9.534.958 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás, 

d)  3.094.021 Ft dologi kiadás 

főelőirányzatokkal állapítja meg.” 

. 

3.§ 

 

A Rendelet  4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 

a) 757.791.726 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b)   33.247.247 Ft személyi juttatás kiadás, 

c)     6.197.747 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás 

d)   101.311.808 Ft dologi kiadás 

               e)    8.340.828 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 

 f)  176.930.314 Ft egyéb működési célú kiadások  
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              g)  170.303.770 Ft beruházási kiadások 

 h)  104.174.297 Ft felújítások  

               i)   0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások 

             j)  157.285.715 Ft finanszírozási kiadások 

főelőirányzatokkal állapítja meg. 

 

4.§ 

 

A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint változnak : 

 

1. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 

2. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete, 

3. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete, 

4. I/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete, 

5. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete, 

6. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete, 

7. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete, 

8. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete, 

9. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete, 

10. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete, 

11. III/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete, 

12. III/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete, 

13. III/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete, 

 

5.§ 

 

A Rendelet 4. §-a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki:  

 

(13) A polgármester a Nagycenki Aranypatak Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetését  

 

 a)    3.705.615  Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

   b)    3.048.804 Ft  személyi juttatás kiadás, 

 c)      567.208  Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás 

            d)         89.603  Ft dologi kiadás 

              főirányzatokkal állapítja meg. 

(1) a kiemelt kiadási és bevételi  főösszeget címenkénti bontásban az 14. melléklet  

(2)  a bevételeket a 15. melléklet  

(3)  a kiadásokat a 16. melléklet  

(4)  a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 17. 

melléklet tartalmazza. 

 

6.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.  

  

    Csorba János       Percze Szilvia  

     polgármester                 jegyző  

 

Kihirdetési záradék: A rendeletet a polgármester 2020. május ……-án fogadta el, a 

jegyző……………-án kihirdette.  

           Percze Szilvia  

                                                        jegyző 


