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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 
 
1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. § A képviselő-testület Nyirád Község Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) 2015. évi intézményekkel összevont 
 

a) költségvetési bevételei főösszegét 220.999 ezer Ft-ban, 
b) költségvetési kiadásai főösszegét 220.999 ezer Ft-ban, 
 

az 1. melléklet szerint állapítja meg.” 
 
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. 
melléklet szerint állapítja meg:  
 
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 149.675 eFt 
b) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2.215 eFt 
c) Közhatalmi bevételek                                                                        29.431 eFt 
d) Működési bevételek 21.252 eFt 
e) Felhalmozási bevételek                                                                          472 eFt 
f) Működési célú átvett pénzeszközök   5.380 eFt” 
 
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 2. 
melléklet szerint állapítja meg: 
 
(1) Működési kiadások: 

a) Személyi juttatások 35.603 eFt 
b) Munkaadót terhelő járulékok 8.685 eFt 
c) Dologi kiadások 49.175 eFt 
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.728 eFt 
e) Egyéb működési kiadások 5.026 eFt 
 

(2) Felhalmozási kiadások: 
                 Beruházások 4.307 eFt 
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(3) Finanszírozási kiadások                                                                        112.475 eFt  
               ebből: Központi irányítószervi támogatás                                      96.827 eFt” 
 
4. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. § A képviselő-testület a Szociális Segítő Központ 2015. évi költségvetését a 3. és 
a 3.b. melléklet szerint állapítja meg: 
 
(1) Működési kiadások 
             a) Személyi juttatások 9.784 eFt 
             b) Munkaadót terhelő járulékok 2.943 eFt 
             c) Dologi és egyéb folyó kiadások 1.628 eFt 
(2) Irányító szervtől kapott támogatás  14.355 eFt” 
 
5. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. § A képviselő-testület a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi 
költségvetését az 5. és az 5.b. melléklet szerint állapítja meg: 
 
(1) Működési kiadások: 
                  a) Személyi juttatások 26.026 eFt 
                  b) Munkaadót terhelő járulékok 7.020 eFt 
                  c) Dologi kiadások 6.706 eFt 
                  d) Egyéb működési célú kiadások                                              99 eFt 
 
(2) Felhalmozási kiadások: 
                 Beruházások 120 eFt 
 
(3) Költségvetési bevételek 

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 770 eFt 
                b) Közhatalmi bevételek                                                               15 eFt 
                d) Működési bevételek 111 eFt 
 
(4) Finanszírozási bevételek                                                                  39.075 eFt 
                ebből: Központi irányítószervi támogatás                               38.762 eFt” 
 
6. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7. § A képviselő-testület a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetését a 4. és a 
4.b. melléklet szerint állapítja meg: 
 
(1) Működési kiadások: 
                  a) Személyi juttatások 30.762 eFt 
                  b) Munkaadót terhelő járulékok 8.728 eFt 
                  c) Dologi kiadások 4.050 eFt 
 
(2) Felhalmozási kiadások: 
                 Beruházások 195 eFt 
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(3) Költségvetési bevételek 
                a) Működési bevételek                                                                  28 eFt 
 
(4) Irányító szervtől kapott támogatás 43.707 eFt” 
 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 


