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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
11/2012. (IV.25.) sz. rendelete 

 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011. (II.16.) sz. rendelet módosításáról 
 

Nyáregyháza  Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34 §-a alapján –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

(1) A Rendelet 3. §.a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.§. A képviselő Testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – 2011. évi 
költségvetésének  

a) halmozódás mentes bevételi főösszegét        531 153 eFt-ban 
b) halmozódás mentes kiadási főösszegét         531 153 eFt-ban  

állapítja meg. 
(2) A Rendelet 6. §-a a következőkre módosul: 

„6. § (1) A 3. § (b) bekezdés szerinti  kiadási főösszegéből a Nyáregyháza Község  Önkormányzatának 
működési, fenntartási  kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő Testület a 
következők szerint határozza meg: 

Működési kiadások előirányzata összesen 493 513 eFt 
ebből 

- személyi jellegű kiadások 186 575 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 49 187 eFt 
- dologi jellegű kiadások 115 902 eFt 
- ellátottak pénzbeni juttatása 57 535 eFt 
- támogatások 600 eFt 
- pénzeszköz átadás 6 000 eFt 
- rövidlejáratú hitel törlesztése                                  72 089 eFt 

felhalmozási kiadások 6 168 eFt 
fejlesztési hitel /tőke+kamat/ 31 472 eFt 
Céltartalékok 3 125 eFt 
Általános tartalék 2 500 eFt 
 

(2) A Képviselő Testület a 3. §-ban meghatározott főösszegen belül az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal – intézmények nélküli -2011. évi költségvetésének 

 
a) halmozódás mentes kiadási főösszegét  339 951 eFt-ban  

állapítja meg. 
 
A 3. § (b) bekezdés szerinti kiadási főösszegéből az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 
működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő Testület a 
következők szerint határozza meg: 
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(3) A Képviselő Testület a Rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiadási főösszegéből az 
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt 
előirányzatonként a következők szerint határozza meg: 

Működési kiadások előirányzata összesen 303 759 eFt 
ebből 

- személyi jellegű kiadások 71 341 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 19 817 eFt 
- dologi jellegű kiadások 71 800 eFt 
- ellátottak pénzbeni juttatása 57 535 eFt 
- támogatások 600 eFt 
- pénzeszköz átadás 6 000 eFt 
- rövidlejáratú hitel törlesztése 72 089 eFt 
 
Felhalmozási kiadások 4 720 eFt 
Fejlesztési hitel /tőke+kamat/ 31 472 eFt 
Tartalékok 4 577 eFt 
 

(4) A képviselő Testület a 3. §-ban meghatározott főösszegen belül a Nyári Pál Általános Iskola és 
AMI 2011. évi költségvetésének  

 
a) kiadási főösszegét  133 590 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
A 3. § (b) bekezdési szerinti kiadási főösszegéből a Nyári Pál Általános Iskola és AMI működési, 
fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő Testület a következők szerint 
határozza meg: 
 
(5) A Képviselő Testület a Rendelet 6. § (4) bekezdés  a) pontja szerinti kiadási főösszegből a Nyári 

Pál Általános Iskola és AMI működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt 
előirányzatonként a következők szerint határozza meg: 

 
Működési kiadások előirányzata összesen 132 142 eFt 

 
ebből: 
 
- személyi jellegű kiadások 82 918 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 20 790 eFt 
- dologi jellegű kiadások 27 386 eFt 
 
Felhalmozási kiadások 1 448 eFt 
Tartalékok 1 048 eFt 
 

(6) A Képviselő Testület a 3. §-ban meghatározott főösszegeken belül a Napsugár Óvoda 2011. évi 
költségvetésének  
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b) kiadási főösszegét  57 612 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
(7) A 3. § (b) bekezdés szerinti  kiadási főösszegéből a Napsugár Óvoda működési, fenntartási kiadási 

előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő Testület a következők szerint határozza meg: 
 
Működési kiadási előirányzat összesen 57 612 eFt 

ebből: 
 
- személyi jellegű kiadások 32 316 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 8 580 eFt 
- dologi jellegű kiadások 16 716 eFt 

 
2. § 

 
(1) A jelen Rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott  bevételi főösszegen belül  

 
- az intézményi működési bevételeket 27 894 eFt 
- az önkormányzat sajátos működési bevételit 190 643 eFt 
- a támogatásokat  165 365 eFt 
- a támogatásértékű bevételeket  36 562 eFt 
- a rövidlejáratú hitelek felvételét   110 659 eFt-al fogadja el. 
 

3. § 
 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. december 31-re 
visszamenőleg kell alkalmazni. 

 
Nyáregyháza, 2012. április 24. 
 
 
 
 Mészáros Sándor      Zinger Miklós 
    polgármester             jegyző 
 
 
 


