
PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
4/ 2011. /IV.27./ SZÁMÚ RENDELETE  
a  2010. évi költségvetés  módosításáról 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a település 2010. évi költségvetését az 1/2010. /II. 15./ 
számú rendelettel fogadta el, amely a tárgyév folyamán módosításra került a 2/2010. /III. 18./, 
számú és a 6/2010. /IX.16./ számú önkormányzati rendelettel. 
A már   módosított 2010. 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 435.468 eFt  666.040 eFt 693.945 eFt
     
           Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevétel:             46.800  eFt 256.191 eFt 268.975 eFt 
  

- felhalmozási célú kiadás:                 62.538 eFt 268.566 eFt 281.490 eFt 
 Ebből: 

- fejlesztési kiadások  35.448 eFt 189.047 eFt 191.771 eFt 
                          Ebből : Kövespataki árapasztó  záportározó kivitelezése 

                       ÉMOP 3.2.1/C-09 171.400 eFt 171.400 eFt 171.400 eFt 
- felújítási kiadások  19.190 eFt 71.758 eFt   88.725 eFt 

           Ebből: Kossuth Lajos utca - Iskola előtti közút  
         korszerűsítése ÉMOP 3.1.3/A-09 30.477 eFt 30.477 eFt   30.477 eFt 
      -    Fejlesztési célú kölcsön 600 eFt 600 eFt        600 eFt 
 -   Fejlesztési céltartalék  7.300 eFt 7.161 eFt   

 
 

- működési célú bevétel:                  388.668 eFt 409.849 eFt 424.970 eFt 
- működési célú kiadás:                    372.930 eFt 397.474 eFt 412.455 eFt 

  Ebből: 
- személyi jellegű juttatások        195.365 eFt 203.830 eFt 201.754 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok      44.210 eFt 44.064 eFt   45.121 eFt 
- dologi jellegű kiadások                90.093 eFt 99.036 eFt 122.836 eFt 
- társadalom és szoc.pol.jutt          28.283 eFt 28.783 eFt   30.310 eFt 
- pénzeszköz áta. államházt.  belülre  545 eFt 545 eFt     1.045 eFt 
- pénzeszköz áta. államh. kivülre     6.561 eFt 7.080 eFt     7.080 eFt 
- ellátottak juttatásai                        1.300 eFt 1.888 eFt     1.888 eFt 
- általános működési tartalék           6.573 eFt 12.248 eFt     2.815 eFt  

 
2.§ 

 
/ 1 / A 1/2010. /II.15./ számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul 
érvényben marad. 
/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
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Parád, 2011. április 27. 

 
 

              Mudriczki József sk.                                               Varró Gyula sk.  
               polgármester                                                                  jegyző 

 
 
 
Záradék:  
 A rendelet kihirdetve 2011. április 27-én. 
 
        Varró Gyula sk.  
            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parád, 2011. február 03. 

 
 

              Mudriczki József sk.                                               Varró Gyula sk.  
               polgármester                                                                  jegyző 

 
Záradék:  
 A rendelet kihirdetve 2011. február 02-án. 
 
        Varró Gyula sk.  
            jegyző 
 
 


