
 0. sz. melléklet 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetéséről szóló  

3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi 

költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Ör.) a 

következők szerint módosítja: 

 

1. § 

 

Az Ör. 2. §-a előtti cím, és a 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

„I. Aranypatak Óvoda költségvetése 

 

(1) „A képviselő-testület az Aranypatak Óvoda 2012. évi költségvetését  

a)  46.038 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b)  23.744 ezer Ft személyi juttatás kiadás, 

c)    6.201 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás, 

d)  16.093 ezer Ft dologi kiadás 

főelőirányzatokkal állapítja meg.” 

 

2. § 

 

(1) Az Ör. 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

(1) „A képviselő-testület a Széchenyi István Általános Iskola 2012. évi költségvetését  

a) 59.137 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b) 36.861 ezer Ft személyi juttatás kiadás, 

c)   9.211 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás, 

d) 12.961 ezer Ft dologi kiadás 

e)     104 ezer Ft felhalmozási kiadás 

főelőirányzatokkal állapítja meg.” 

 

(2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

(3) „Az intézmény fejlesztési előirányzatait a II/3. sz. melléklet, bevételeinek és kiadásainak 

mérlegét a II/4. sz. melléklet mutatja.” 

 

(3) Az Ör. 3. § (4)-(5) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

(4) „A költségvetési szerv engedélyezett létszámát a II/5. sz. melléklet határozza meg.” 

(5) A szervezet 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a II/6. sz. melléklet tartalmazza. 

 

3. § 

 

Az Ör. 4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

(1) „A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését  
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a) 43.509 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b) 22.114 ezer Ft személyi juttatás kiadás, 

c)   5.917 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás, 

d) 11.734 ezer Ft dologi kiadás, 

e)   3.414 ezer Ft pénzeszköz átadás, 

f)      330 ezer Ft felhalmozási kiadás 

főelőirányzatokkal állapítja meg.” 

4. § 

 

Az Ör. 5. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

(1) „A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését  

a) 281.011 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b)   13.660 ezer Ft személyi juttatás kiadás, 

c)     4.074 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás, 

d)   58.467 ezer Ft dologi kiadás, 

e) 153.623 ezer Ft pénzeszköz átadás, 

f)   51.187 ezer Ft felhalmozási kiadás 

főelőirányzatokkal állapítja meg.” 

5. § 

 

Az Ör. 9. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

(1) „A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 23.158 e Ft összegben hagyja 

jóvá a IV/2. sz. melléklet kiadási előirányzatainak 08. címe szerint.” 

6. § 

 

(1) Az Ör. I/1. – I/4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet I/1. – I/4. számú melléklete lép. 

(2) Az Ör. II/1. – II/2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet II/1. – II/2. számú rendelete lép. 

(3) Az Ör. új II/3. sz. melléklettel egészül ki, egyben a jelenlegi II/3. – II/5. melléklet 

számozása II/4. – II/6. számra változik azzal, hogy a II/4. sz. és II/5. sz. melléklet helyébe 

a jelen rendelet II/4. és II/5 számú melléklete lép. 

(4) Az Ör.  III/1. - III/5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet III/1. – III/5. sz. melléklete lép. 

(5) Az Ör. IV/1a-c. melléklete helyébe a jelen rendelet IV/1. sz. melléklete, IV/2 – IV/4. sz. 

melléklete helyében jelen rendelet IV/2. – IV/4. sz. melléklete lép.  

7. § 

 

Ez a rendelet 2012. szeptember 10-én lép hatályba, és 2012. szeptember 11-én hatályát veszti.   

  

 

    Csorba János       Percze Szilvia  

    polgármester sk.               jegyző sk. 
 

 

 

 

 


