Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2004. /II.11./ Kt. számú rendelete az
Önkormányzat 2004. évi költségvetésérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.
évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdése, valamint a 68.§. (2) bekezdése alapján - figyelembe
véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló – módosított –
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2004. évi költségvetésérıl az
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint
költségvetésében szereplı költségvetési szervre (szervekre).

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i):
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal

az

önkormányzat

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények
külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat címrendjét teljes körően az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2004. évi költségvetése
3.§. A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2004. évi
költségvetésének
a) kiadási fıösszegét 626352 ezer forintban,
b) bevételi fıösszegét 626352 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek
4.§.

Az önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2.§.-ban meghatározott címek 2004. évi
mőködési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú
melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások
6.§.

(1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a
következık szerint határozza meg:
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Megnevezés e Ft
- Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
Ebbıl:
- Személyi jellegő kiadások:
- Munkaadókat terhelı járulékok:
- Dologi jellegő kiadások:
- Ellátottak pénzbeli juttatásai:
- Speciális célú támogatások:

511193
239216
77330
154386
34561
5700

(2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2.§.-ban
meghatározott címek mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet
szerint állapítja meg.
7.§.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 115159 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- A beruházások elıirányzata:
88609 ezer forint,
- A felújítások elıirányzata:
11550 ezer forint,
- Kölcsön letét hosszúlejár.
15000 ezer forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2.§.-ban meghatározott címek
felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási elıirányzatait célonként a 6. számú
melléklet rögzíti.

9.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú
melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek
10.§. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait éves bontásban a 8.
számú melléklet mutatja be.
11.§. (1) A címek költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.
12.§. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerően a 10. számú melléklet adja meg.
13.§. (1) Az Önkormányzat 2004. évi elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú
melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret
14.§. (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát:
- 113 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
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- 113 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i)nek létszám-elıirányzatát a képviselı-testület
a 12. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok
15.§. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
16.§. (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles
tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve
december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a
költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül
a részelıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is
eltérhet.
17.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja a hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl.
18.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján
hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi
mőveletek lebonyolítását a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen
tájékoztatást ad.
19.§. A képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját 35000 Ft-ban állapítja meg.
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20.§. (1) Az Önkormányzat részére összeghatár nélkül meghatározott, vagy meghatározatlan
célra érkezett pénzt és tárgyi eszközt a Polgármester elfogadhatja, melyrıl a következı
Képviselı testületi ülésen tájékoztatást ad.
(2) A pénz vagy tárgyi eszköz elfogadása az Önkormányzat részére további kiadást nem
eredményezhet.
21.§. Az ingatlan értékesítésbıl befolyt bevételek a vákuumos csatornarendszer kiváltására
fordíthatók.

Záró rendelkezések

22.§. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§.-a alapján, az
önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó
mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 11. számú melléklet tartalmazza.
23.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Kihirdetve: Páty, 2004. Február

Dr. Bognár András
Polgármester

Dr. Lukács Sándor
Jegyzı
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