
PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
7/ 2012. /IX.21./ SZÁMÚ RENDELETE  
a 2012. évi költségvetés  módosításáról 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a település 2012. évi költségvetését az 1/2012. /II. 15./ 
számú rendelettel fogadta el. 
A 2012. évi költségvetési rendelet az I. félévben kapott többlet források miatt az alábbiak 
szerint módosul: 

1. §. 
 
Az alaprendelet 3. §-a a következők szerint módosul: 
 
                                                                                           Eredeti                 Módosított 
 Költségvetés főösszege 423.488 eFt     457.770 eFt  
 
             Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevétel:                      120  eFt 28.338 eFt 
  

- felhalmozási célú kiadás:                       30.510 eFt 30.510 eFt 
 Ebből: 
  -   Fejlesztési kiadások  26.910 eFt 26.910 eFt 
  -   Fejlesztési célú kölcsön  600 eFt 600 eFt 
  -   Fejlesztési céltartalék  3.000 eFt 3.000 eFt 
 

- működési célú bevétel:                        420.368 eFt 426.432 eFt 
- működési célú kiadás:                        392.978 eFt 427.260 eFt 

  Ebből: 
- személyi jellegű juttatások          193.324 eFt 196.102 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok és 
- szociális hj. adó            43.536 eFt 44.274 eFt 
- dologi jellegű kiadások                         107.831 eFt 108.781 eFt 
- társadalom és szoc.pol.juttatások          29.473 eFt 29.878 eFt 
- pénzeszköz átadás államházt.  belülre  560 eFt 560 eFt 
- pénzeszköz átadás államh. kivülre        5.872 eFt 5.872 eFt 
- ellátottak pénzbeli juttatásai                    1.300 eFt 1.300 eFt 
- általános működési tartalék              11.082 eFt 40.493 eFt 

 
- ÉRV -től szerződés szerinti  bevétel  3.000 eFt 3.000 eFt 

 
 2.§ 

 
Az 1/2012. /II. 15./ számú önkormányzati rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
/1/ A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, bevételeinek és 

kiadásainak összege 64.540 e Ft. A hivatal engedélyezett létszáma: 11 fő, ebből 
köztisztviselő 8 fő 

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
bevételeinek és  

kiadásainak összege 66.318 eFt. 
 Az intézmény engedélyezett létszáma: 18,75 fő. 



/3/ Az önállóan működő Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény   
     bevételeinek és kiadásainak összege 113.182 eFt 
      Az intézmény engedélyezett létszáma: 27,25 fő 
/4/ Az önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 3/d melléklet mutatja be, a 

kiadások között 40.493 eFt  általános, működési és 3.000 eFt céltartalékot  állapít meg. 
 
 

3. § 
 

Az I. /2012. / II. 15 . / számú önkormányzati rendelet 7 § / 3 / bekezdése alábbiak szerint 
módosul: 
 
A Polgármesteri Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztárban 
kezelt készpénzből teljesítik. 
 
A költségvetési intézmények házipénztári keret: 
 Nagyközségi Önkormányzat 500.000 Ft 
 Polgármesteri Hivatal 150.000 Ft 
 Általános Iskola és  
 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100.000 Ft 
 Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és  
 Családsegítő Szolgálat 50.000 Ft 
 

4. § 
 
/1/ Az 1/2012. /II. 15./ számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul 
érvényben marad. 
 
/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
Parád, 2012. szeptember 21. 
 
 
  

Mudriczki József      Varró Gyula 
          polgármester                  jegyző 

 
 
 
Záradék:  
 A rendelet kihirdetve 2012. szeptember 21-én. 
 
 
        Varró Gyula  
                       jegyző 


