
 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Hatályos: 2017. szeptember 16. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyirád 
2017 

 
 
 
 
 
 
A hirdetőtáblára kifüggesztve:  2017. szeptember 15. 
Levétel napja:    2017. október 2. 



2 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (III.8.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.8.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
        „2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi intézményekkel összevont 
 

a) költségvetési bevételei főösszegét 411.216 ezer Ft-ban, 

b) költségvetési kiadásai főösszegét 411.216 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 163.960 eFt 
              b) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 92.940 eFt 
              c) Közhatalmi bevételek                                                          41.128 eFt 
              d) Működési bevételek 4.402 eFt 
              e) Felhalmozási bevételek                                                                   eFt 
              f) Működési célú átvett pénzeszközök                                       1.500 eFt 
              g) Finanszírozási bevételek                                                     99.743 eFt” 
             
 
3.§  A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
          „4. § A 2017. évi költségvetési kiadásokat a 2. melléklet rögzíti. 
 
(1) Működési kiadások: 

a) Személyi juttatások 36.827 eFt 
b) Munkaadót terhelő járulékok                                                   8.449 eFt 
c) Dologi kiadások 26.765 eFt 
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.505 eFt 
e) Egyéb működési kiadások 54.521 eFt 
 

(2) Felhalmozási kiadások: 
                 Beruházások 10.335 eFt 
                 Felújítások                                                                          139.800 eFt 
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(3) Finanszírozási kiadások: 
                 Belföldi értékpapírok kiadásai                                                         0 eFt 
                 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         4.793 eFt 
 
(4) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.    119.679 eFt” 
 
 
4.§  A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
       „5. § A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2017. évi költségvetését a 3. és a 3.b. 
melléklet rögzíti. 
(1) Működési kiadások 
             a) Személyi juttatások 10.700 eFt 
             b) Munkaadót terhelő járulékok 2.392 eFt 
             c) Dologi és egyéb folyó kiadások 1.203 eFt 
 
(2) Felhalmozási kiadások: 
                 Beruházások                                                                                 2 eFt 
 
(3) Működési bevételek                                                                           2.750 eFt 
 
(4) Finanszírozási bevételek 
                 a) Maradvány igénybevétele                                                       60 eFt  
                 b) Irányító szervtől kapott támogatás 11.487 eFt” 
 
 
5.§  A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
       „6. § A Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetését az 4. és a 4.b. melléklet 
rögzíti. 
(1) Működési kiadások: 
                  a) Személyi juttatások 34.666 eFt 
                  b) Munkaadót terhelő járulékok 7.826 eFt 
                  c) Dologi kiadások 2.123 eFt 
 
(2) Felhalmozási kiadások: 
                 Beruházások 0 eFt 
                 Felújítások                                                                                     0 eFt 
 
(3) Működési bevételek 
                 a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről         248 eFt 
                 b) Működési bevételek                                                               200 eFt 
(4) Finanszírozási bevételek 
                 a) Maradvány igénybevétele                                                    187 eFt  
                 b) Irányító szervtől kapott támogatás    43.981 eFt.” 
 
 
6.§  A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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       „7. § A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a 5. és az 
5.b. melléklet rögzíti. 
(1) Működési kiadások: 
                  a) Személyi juttatások 34.957 eFt 
                  b) Munkaadót terhelő járulékok 7.854 eFt 
                  c) Dologi kiadások 24.726 eFt 
                  d) Egyéb működési célú kiadások                                            226 eFt 
 
(2) Felhalmozási kiadások: 
                 Beruházások 545 eFt 
 
(3) Működési bevételek: 
                 a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről             0 eFt 
                 b) Működési bevételek                                                            3.533 eFt 
 
(4) Finanszírozási bevételek: 
                 a) Maradvány igénybevétele                                                       565 eFt  
                 b) Irányító szervtől kapott támogatás                                     64.210 eFt” 

 
 
7.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
  
 


