
PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
3/ 2012. /IV.18./ SZÁMÚ RENDELETE  
a  2011. évi költségvetés  módosításáról 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a település 2011. évi költségvetését az II/2010. / II. 14. / 
számú rendelettel fogadta el . 
A 2011. évi költségvetési rendelet az II. félévben kapott többlet források  miatt az alábbiak 
szerint módosul: 
 

1. §. 
Az alaprendelet 3. §-a a következők szerint módosul: 
 
                                                                                 Eredeti                  
Módosított I.     Módosított  II. 
 Költségvetés főösszege 594.771 eFt  603.187 eFt 698.847 eFt 
           Ezen belül: 
 - felhalmozási célú bevétel:                 207.678  eFt 207.828 eFt 233.121 eFt 
  
 - felhalmozási célú kiadás:                   255.320 eFt 255.470 eFt 290.973 eFt 
 Ebből: 
 - Fejlesztési kiadások  251.720 eFt 251.870 eFt 252.795 eFt 
 - Felújítási kiadás      34.135 eFt 
       - Fejlesztési célú kölcsön 600 eFt 600 eFt        600 eFt 
 - Fejlesztési céltartalék  3.000 eFt 3.000 eFt     3.000 eFt 
 - Felhalmozási célra átadott           443 eFt 
 - működési célú bevétel:                      351.148 eFt 359.414 eFt 424.387 eFt 
 - működési célú kiadás:                      339.451 eFt 347.717 eFt 407.874 eFt 
   Ebből: 

- személyi jellegű juttatások 161.788 eFt 163.591 eFt 168.446 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok                38.161 eFt 38.599 eFt   39.761 eFt 
- dologi jellegű kiadások                         93.676 eFt 95.530 eFt 143.420 eFt 
- társadalom és szoc.pol.juttatások         27.306 eFt 27.486 eFt   34.526 eFt 
- pénzeszköz átadás államházt.  belülre  560 eFt 560 eFt        560 eFt 
- pénzeszköz átadás államh. kivülre        6.465 eFt 6.465 eFt     6.715 eFt 
- ellátottak juttatásai                                  1.300 eFt 1.572 eFt     1.572 eFt 
- általános működési tartalék              10.195 eFt 13.914 eFt   12.874 eFt 

 
 ÉRV -től szerződés szerinti bevétel 3.000 eFt 3.000 eFt     3.000 eFt 
 Pénzmaradvány 32.945 eFt 32.945 eFt   38.339 eFt 
 

2.§ 
/ 1 / A II/2011. / II.14. /számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul 
érvényben marad. 
/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 
Parád, 2012. április 18.  

 
              Mudriczki József sk.                                               Varró Gyula sk.  
               polgármester                                                                  jegyző 
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Záradék:  
 A rendelet kihirdetve 2011. április 18-án. 
 
        Varró Gyula sk.  
            jegyző 
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Rendelet szövege 
 
 


