
PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
4/ 2013. /V.17./ 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 II. félévben kapott többlet források  miatt az alábbiak 
szerint módosul: 
 

1. §. 
 
Az alaprendelet 3. §-a a következők szerint módosul: 
 
                                                                                       Módosított I.               Módosított II 
 Költségvetés főösszege 457.770 eFt                       514.202 eFt
  
 
             Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevétel:                     28.338   eFt55.649 54.001 eFt 
  

- felhalmozási célú kiadás:                       30.510 eFt 25.590 eFt 
 Ebből: 
  -   Fejlesztési kiadások  26.910 eFt 27.811 eFt 
  -   Felújítások 
  -   Fejlesztési célú kölcsön  600 eFt 600 eFt 
  -   Fejlesztési céltartalék  3.000 eFt 3.000 eFt 
 

- működési célú bevétel:                        426.432 eFt 455.553 eFt 
- működési célú kiadás:                        427.260 eFt 457.201 eFt 

  Ebből: 
- személyi jellegű juttatások          196.102 eFt 200.483 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok és 
-  szociális hj. adó            44.274 eFt 45.458 eFt 
- dologi jellegű kiadások                         108.781 eFt 129.600 eFt 
- társadalom és szoc.pol.juttatások          29.878 eFt 31.660 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              40.493 eFt 41.824eFt 

 
- 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 65.165 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 67.129eFt. 
 Az intézmény engedélyezett létszáma: 18,75 fő. 
 
/3/ Az önállóan működő Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény   
     bevételeinek és kiadásainak összege 123.777 eFt 
      Az intézmény engedélyezett létszáma: 27,25 fő 
 
 
/4/ Az önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 3/d melléklet mutatja be, a 

kiadások között 41.824 eFt  általános, működési és 3.000 eFt céltartalékot  állapít meg. 
 
 
 
 

3. § 
 

/ 1 / Az 1/2012. /II. 15./ számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul 
érvényben marad. 
 
/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Parád, 2013. május 16. 
 
 

Varró Gyula sk.                                              Mudriczki József sk. 
                          Jegyző                                                               Polgármester 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve 2013. május hó 17. nap 
 
 
                              Varró Gyula sk. 
              Jegyző 


