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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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. §  Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi intézményekkel összevont 
 

a) költségvetési bevételei főösszegét 267.647 ezer Ft-ban, 

b) költségvetési kiadásai főösszegét 267.647 ezer Ft-ban 

állapítja meg, melyet az 1. melléklet rögzít.” 
 
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § A 2016. évi költségvetési bevételeket a 2. melléklet rögzíti.  
 

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 155.798 eFt 
              b) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 eFt 
              c) Közhatalmi bevételek                                                          40.938 eFt 
              d) Működési bevételek 15.983 eFt 
              e) Felhalmozási bevételek                                                            744 eFt 
              f) Működési célú átvett pénzeszközök                                       2.195 eFt 
              g) Finanszírozási bevételek                                                     49.050 eFt” 
             
 
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. § A 2016. évi költségvetési kiadásokat a 2. melléklet rögzíti. 
 
(1) Működési kiadások: 

a) Személyi juttatások 35.628 eFt 
b) Munkaadót terhelő járulékok                                                 10.538 eFt 
c) Dologi kiadások 52.494 eFt 
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.180 eFt 
e) Egyéb működési kiadások 32.179 eFt 
 

(2) Felhalmozási kiadások: 
                 Beruházások 10.319 eFt 
                 Felújítások                                                                              1.500 eFt 
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(3) Finanszírozási kiadások: 
                 Belföldi értékpapírok kiadásai                                              10.000 eFt 
                 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         9.488 eFt 
 
(4) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.    98.382 eFt” 
 
4. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. § A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi költségvetését a 3. és a 3.b. 
melléklet rögzíti. 
 
(1) Működési kiadások 
             a) Személyi juttatások 11.767 eFt 
             b) Munkaadót terhelő járulékok 3.088 eFt 
             c) Dologi és egyéb folyó kiadások 1.714 eFt 
 
(2) Felhalmozási kiadások: 
                 Beruházások                                                                             411 eFt 
 
(3) Működési bevételek 
                 a) Működési célú átvett pénzeszköz                                           25 eFt 
 
(4) Finanszírozási bevételek 
                 a) Maradvány igénybevétele                                                     426 eFt 
                 b) Irányító szervtől kapott támogatás   16.529 eFt” 
 
5. §  A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. § A Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetését az 4. és a 4.b. melléklet 
rögzíti. 
 
(1) Működési kiadások: 
                  a) Személyi juttatások 31.166 eFt 
                  b) Munkaadót terhelő járulékok 8.638 eFt 
                  c) Dologi kiadások 3.081 eFt 
 
(2) Felhalmozási kiadások: 
                 Beruházások 318 eFt 
                 Felújítások                                                                                 100 eFt 
 
(3) Működési bevételek 
                 a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről         892 eFt 
 
(4) Finanszírozási bevételek 
                 a) Maradvány igénybevétele                                                    128 eFt  
                 b) Irányító szervtől kapott támogatás 43.283 eFt” 
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6. §  A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7. § A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a 5. és az 5.b. 
melléklet rögzíti. 
 
(1) Működési kiadások: 
                  a) Személyi juttatások 25.312 eFt 
                  b) Munkaadót terhelő járulékok 6.835 eFt 
                  c) Dologi kiadások 7.279 eFt 
                  d) Egyéb működési célú kiadások                                            197 eFt 
 
(2) Felhalmozási kiadások: 
                 Beruházások 415 eFt 
 
(3) Működési bevételek: 
                 a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről         763 eFt 
                 b) Működési bevételek                                                               100 eFt 
 
(4) Finanszírozási bevételek: 
                 a) Maradvány igénybevétele                                                       605 eFt  
                 b) Irányító szervtől kapott támogatás                                     38.570 eFt” 
 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 


