DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2021. (…….) önkormányzati rendelete
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §a alapján
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.
26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3)-(4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„(3) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetését 47.607.798.131 Ft módosított bevételi, és
59.078.928.693 Ft módosított kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi módosított
működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési
költségvetés egyenlegét 11.471.130.562 Ft hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetését 24.233.200.586 Ft módosított bevételi, és
84.191.428.041 Ft módosított kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi módosított
felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozási
költségvetés egyenlegét 59.958.227.455 Ft hiánnyal,
összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési
kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 71.429.358.017 Ft
hiánnyal fogadja el.
(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az
előző évi maradványt is tartalmazó módosított finanszírozási bevételek és kiadások
különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 71.429.358.017 Ft többletet
mutat.”
(2) A Rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetését összességében
164.465.437.926 Ft módosított mérlegfőösszeggel fogadja el.”
(3) A Rendelet 1. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges
felhalmozási, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás összegét 1.800.000.000 Ft-ban
állapítja meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja.”

2. §
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján, a Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert, hogy - a pályázat benyújtásáról, és a saját forrás biztosításáról szóló
külön közgyűlési döntés hiányában - az önkormányzat által Magyarország központi
költségvetésében megtervezett előirányzatokra benyújtani kívánt támogatási igény
(pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás
rendelkezésre állásáról.”
3. §
A Rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 5. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 5.1. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 5.4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 5.17. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
lép.
4. §
Ez a rendelet 2021. július 31. napján lép hatályba.
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