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             ELŐTERJESZTÉS – 6. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. november 30. 

A napirendet tárgyaló ülés: PGB, Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

 

A tárgyalandó témakör: A költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről beszámoló 

elfogadása 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormány-rendelet alapján a helyi önkormányzat 

negyedéves elszámolást készít és azt a központi költségvetés felé továbbítja. Nagymaros 

Város Önkormányzata az egyeztetett határidőre elkészítette az 1. féléves beszámolót a KGR-

rendszerben, amelyet a számszaki ellenőrzés és az egyeztetések után a Magyar Államkincstár 

Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságának a KGR-rendszerben feladott. 

A módosítás szerint: „A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének  

a) bevételi főösszegét: 2.063.101.966,- forintban, 

b) kiadási főösszegét: 2.063.101.966,- forintban 

költségvetési egyenlegét 0 forintban, melyből 0 forint működési, 0 forint fejlesztési hiány állapítja 

meg.” 

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

 

 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése 

 - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja 

- az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.17.) önkormányzati rendelete 
 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE:  

--- 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

--- 

6. RENDELET-TERVEZET 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének 

 

…/2021. (…...) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 1/2021. (III.17.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének  

a) bevételi főösszegét: 2.063.101.966,- forintban, 

b) kiadási főösszegét: 2.063.101.966,- forintban 

költségvetési egyenlegét 0 forintban, melyből 0 forint működési, 0 forint fejlesztési hiány állapítja 

meg.” 

 

2. § 

 

(1)A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1., 2. melléklete,  

(2) a Rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 3., 4., 5., 6. melléklete,  

(3) a Rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 7., 8., 9., 10. melléklete,  

(4) a Rendelet 3/c. melléklete helyébe e rendelet 11., 12., 13., 14. melléklete,  

(5) a Rendelet 3/d. melléklete helyébe e rendelet 15., 16., 17., 18. melléklete,  

(6) a Rendelet 3/e. melléklete helyébe e rendelet 19., 20., 21., 22. melléklete,  

(7) a Rendelet 3/f. melléklete helyébe e rendelet 23., 24., 25., 26. melléklete lép. 

 

3. §. 

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

  Heinczinger Balázs     Lindmayer Eszter 

      polgármester           jegyző 

 

A rendelet kihirdetése a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő 

kifüggesztéssel 2021. december …  megtörtént. 

 

 

       Lindmayer Eszter 

               jegyző 

7. MELLÉKLET:  

 

 

Nagymaros, 2021. november 19. 

 

 

 

 polgármester 

előterjesztő 

jegyző 

készítő 

 


