
   

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2016.(…...)   önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló  

3/2015. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 

2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.09.) önkormányzati rendeletét a következők 

szerint módosítja: 

 

1.§ 

Az önkormányzat és szervei  2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.09.) önkormányzati 

rendeletét  ( a továbbiakban: Rendelet )  2.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

 

„(1)   A képviselő-testület a Nagycenki  Aranypatak Óvoda 2015. évi költségvetését  

 

a) 69.173 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b) 41.189 ezer Ft személyi juttatás kiadás, 

c) 11.156 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás 

d) 16.580 ezer Ft dologi kiadás 

              főirányzatokkal állapítja meg.” 

.” 

2.§ 

 

A Rendelet  3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

 

„(1) A képviselő testület a  Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 

 

a) 57.919 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b) 40.231 ezer Ft személyi juttatás kiadás, 

c) 10.827 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás, 

d)   6.323 ezer Ft dologi kiadás 

e)      538 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 

főelőirányzatokkal állapítja meg.” 

. 

3.§ 

 

A Rendelet  4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 

a) 475.712 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b)   23.842 ezer Ft személyi juttatás kiadás, 

c)     5.927 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás 

d)   76.879 ezer Ft dologi kiadás 

e)     3.500 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 

f)   67.075 ezer Ft egyéb működési célú kiadások  

g)   83.540 ezer Ft beruházási kiadások 

h)   56.064 ezer Ft felújítások  
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i)    19.412 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadások 

j) 139.473 ezer Ft finanszírozási kiadások 

főelőirányzatokkal állapítja meg. 

 

 

4.§ 

 

A Rendelet  8. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

(1) „A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 50.956 e Ft összegben hagyja 

jóvá a III/2. sz. melléklet szerint.” 

 

1. § 

 

(1) A Rendelet  I/1. – I/7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet I/1. – I/7.   melléklete lép. 

(2) A Rendelet II/1. – II/3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet II/1. – II/3. sz. melléklete lép. 

(3) ARendelet. III/1. – III/7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet III/1. – III/7. sz. melléklete 

lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2016. március 10. napján lép hatályba. 

  

 

    Csorba János       Percze Szilvia  

     polgármester                 jegyző  

 

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület ………………….. ülésén  fogadta el, a 

jegyző …………….  kihirdette 

           Percze Szilvia  

                                                        jegyző 


