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2015. április 9-i nyilvános ülésére 

 
 

TÁRGY: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselők! 

 
A képviselő-testület gazdálkodási feladat és hatáskörében a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bek. d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva rendeletet alkot a költségvetés módosításáról.  
 
A 2015. évi módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 191.425 eFt. 
 
A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek: 

 
1. melléklet: Nyirád Község Önkormányzatának 2015. évi mérlege 
1.a. melléklet: Az Önkormányzat és intézményeinek összesített kiadásai-bevételei 
1.b. melléklet: Nyirád Község Önkormányzatának feladatmegosztása állami, 
kötelező, és önként vállalt feladatok bontásban 
1.c. melléklet: az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét. 

 
 

A rendelettervezet indokolása 
 
2. mellékletek: Nyirád Község Önkormányzata 
 
Az Önkormányzat költségvetésének módosítására egyrészt a civil szervezeteknek nyújtott 
támogatási összegek változtatása miatt került sor a 2.e mellékletben részletezettek szerint. 
 
Az Önkormányzat pályázatot nyújt be óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
támogatására, amelyhez a szükséges önerőt, 1.513 eFt-ot az Egyéb dologi kiadások sorról 
(1.462 eFt) valamint az Egyéb civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások 
felszabaduló összegéből (51 eFt) átcsoportosítottuk a Beruházások rovatára. 
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3. mellékletek: Szociális Segítő Központ 
 
A Szociális Segítő Központ 2015. évi költségvetésében az intézményvezetővel történt 
konzultáció nyomán a dolgozók személyi juttatásainak Kormányzati funkciók szerinti 
megbontása változott a feladatmegosztás szerint. A költségvetés főösszege változatlan. 
 
 

Előzetes hatásvizsgálati lap 
 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
A tervezett jogszabály: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének …. 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelettervezet elfogadásával a képviselő-
testület módosítja az önkormányzat 2015. évi költségvetését. A költségvetésről szóló 
rendeletben foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése zavartalanul 
biztosítható. 
 
Környezeti következményei: Nincs. 
 
Egészségi következményei: Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Többlet adminisztratív terhet nem jelent. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A gazdálkodásban bekövetkező változások 
teszik szükségessé.  
 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel, valamint 
fennakadás az önkormányzati működésében. 
 
Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
jelenlegi, rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem igényel. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és javasolom a csatolt 
rendelettervezet elfogadását! 
 
 
 
Nyirád, 2015. március 27. 
 
                                            Tisztelettel: 
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Tervezet  
 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…….. 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) 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 27.470 eFt 
b) Munkaadót terhelő járulékok 6.755 eFt 
c) Dologi kiadások 48.893 eFt 
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.503 eFt 
e) Egyéb működési kiadások 4.773 eFt 

 
(2) Felhalmozási kiadások: 

Beruházások 4.307 eFt 
 
(3) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerven folyósított támogatás        95.724 eFt” 
 
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A Rendelet 1.a. melléklete helyébe e rendelet 1.a. melléklete lép. 
(3) A Rendelet 1.b. melléklete helyébe e rendelet 1.b. melléklete lép. 
(4) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(5) A Rendelet 2.b. melléklete helyébe e rendelet 2.b. melléklete lép. 
(6) A Rendelet 2.c. melléklete helyébe e rendelet 2.c. melléklete lép. 
(7) A Rendelet 2.e. melléklete helyébe e rendelet 2.e melléklete lép. 
(8) A Rendelet 3.a. melléklete helyébe e rendelet 3.a. melléklete lép. 
(4) A Rendelet 3.b. melléklete helyébe e rendelet 3.b. melléklete lép. 
 
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Sarkadi-Nagy András  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 


