
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.)  
rendelet módosításáról 

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Nyárlőrinc Község Polgármestere - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
a következőket rendeli el: 
 

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése 

1. § 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. 
évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 958.902,- e/Ft-ban állapítja meg. 
(1. számú, 1.1. számú, 1.2. számú mellékletek) 

(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés 920.102 e/Ft 

aa) támogatás államháztartáson belülről 208.881 e/Ft 
ab) közhatalmi bevétel  235.100 e/Ft 
ac) intézményi működési bevétel 65.431 e/Ft 
ad) finanszírozási bevétel 410.690 e/Ft 

b) Felhalmozási költségvetés  38.800 e/Ft 

ba) felhalmozási bevétel    379 e/Ft 
bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 38.421 e/Ft 

(3) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: 
(2. számú, 2.1. számú, 2.2. számú mellékeltek) 

a) Működési költségvetés  610.909 e/Ft 

aa) személyi juttatások 247.116 e/Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  43.208 e/Ft 
ac) dologi kiadások  173.083 e/Ft 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  7.500 e/Ft 
ae) egyéb működési célú kiadások 97.801 e/Ft 
af) finanszírozási kiadás 42.201 e/Ft 

b) Felhalmozási költségvetés  272.135 e/Ft 

ba) beruházások  59.715 e/Ft 
bb) felújítások 210.420 e/Ft 
bc) egyéb felhalmozási kiadások  2.000 e/Ft 

c) Általános tartalékok  75.858 e/Ft 



 
Az önkormányzat saját költségvetése 

2. § 
 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi 
költségvetési főösszegét 882.746,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés 843.946 e/Ft 

aa) támogatás államháztartáson belülről 153.523 e/Ft 
ab) közhatalmi bevétel  235.100 e/Ft 
ac) intézményi működési bevétel 52.451 e/Ft 
ad) finanszírozási bevétel 402.872 e/Ft 

b) Felhalmozási költségvetés  38.800 e/Ft 

ba) felhalmozási bevétel  379 e/Ft 
bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 38.421 e/Ft 
 

(3) Az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) Működési költségvetés  544.824 e/Ft 

aa) személyi juttatások 98.145 e/Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  14.832 e/Ft 
ac) dologi kiadások  94.505 e/Ft 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  7.500 e/Ft 
ae) egyéb működési célú kiadások 97.801 e/Ft 
af) finanszírozási kiadás 232.041 e/Ft 

 

b) Felhalmozási költségvetés  262.064 e/Ft 

ba) beruházások  49.644 e/Ft 
bb) felújítások 210.420 e/Ft 
bc) egyéb felhalmozási kiadások 2.000 e/Ft 

c) Általános tartalékok  75.858 e/Ft 

 
Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal költségvetése 

3. § 
 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi 
költségvetési főösszegét 141.966 e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés  141.966 e/Ft 

aa) támogatás államháztartáson belül 138.816 e/Ft 

ab) intézményi működési bevétel  3.150 e/Ft 

(3) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 



 

a) Működési költségvetés  141.966 e/Ft 

aa) személyi juttatások  79.820 e/Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  15.010 e/Ft 
ac) dologi kiadások  38.051 e/Ft 
 

b) Felhalmozási költségvetés  9.085 e/Ft 

ba) beruházások  9.085 e/Ft 

 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde költségvetése 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2020. évi 
költségvetési főösszegét 124.030 e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) A Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés  124.030 e/Ft 

aa) támogatás államháztartáson belül 114.200 e/Ft 

ab) intézményi működési bevétel  9.830 e/Ft 

(3) A Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) Működési költségvetés  123.044 e/Ft 

aa) személyi juttatások  69.151 e/Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  13.366 e/Ft 
ac) dologi kiadások  40.527 e/Ft 
 

b) Felhalmozási költségvetés  986 e/Ft 

ba) beruházások  986 e/Ft 

 
Záró rendelkezések 

5. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
5. napon hatályát veszti 

 
Nyárlőrinc, 2021. március 18. 

 
 

Pénzváltó István    Szakácsné Marsa Edina 
polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 23. 
 
 

Szakácsné Marsa Edina 



jegyző 


