Páty Község Önkormányzat
Képviselı-testületének 14/2004. /IV.14./ Kt.
számú rendelete
az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
-Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször
módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §.-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló -módosított- 217/1998. /XII. 30./
Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire
terjed ki. Az önkormányzat -2003. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat,
valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2003.
/I.29./ számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2003. évi költségvetésének teljesítése
2. §. A képviselı-testület az önkormányzat 2003. évi költségvetése teljesítését az alábbiak
szerint fogadja el:
Elıirányzat
megnevezése

Eredeti
elıirányzat

Módosított
elıirányzat

2003. évi
teljesítés

Kiadások fıösszege
516 936
759 242
733 418
Bevételek fıösszege
516 936
759 242
843 367
I. A költségvetési bevételek
3. §. Az önkormányzat 2003. évi költségvetési bevételei -eredeti elıirányzatait, - a módosított
elıirányzatokat, - az év végi teljesítést,
valamint - a teljesülés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

Tejesítés
alakulása
96,6
111,1

A bevételek forrásonkénti részletezését a fent meghatározott elıirányzatok és teljesítés
tagolásban az 1.1.1 számú melléklet tartalmazzák
- az önkormányzatra összevontan.

II A költségvetési kiadások
4. §. (1) Az önkormányzat 2003. évi költségvetési kiadásai eredeti elıirányzatait, - a módosított
elıirányzatokat, - az év végi teljesítést, valamint -
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a teljesülés alakulását
az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
A képviselı-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei mőködési kiadásainak
teljesítését és a teljesítés alakulását elıirányzatonként a 2/1. számú mellékletek szerint fogadja el
(2) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatainak 2003. évi teljesítését a
képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá:
Elıirányzat megnevezése
Összesen
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások (02/49)
- munkaadókat terhelı járulékok (02/56)
- dologi jellegő kiadások (03/57)
-átadott pénzeszközök (04/11)

Eredeti Módosított 2003. évi Teljesítés
elıirányzat elıirányzat tejesítés
alakulása
472 356

639 032

670 227

208 390
69 907
130 726
33333 ,

222 505
73 535
176 517
124348

211916'
70 011
164 892
118073

104,9
95,20/o
95,2 %
93,4 %
91,9%

A képviselı-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei mőködési kiadásainak
elıirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt elıirányzatonként a 2/A/2 számú
melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2003. évi teljesítését és a teljesítés
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
,Tıirányzat megnevezése

Eredeti Módosított 2003. évi
elıirányzat elıirányzat teljesítés

Összesen
Ebbıl:
- felújítások (05/6)
- beruházások (05/33)
- egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások (05/38, 06/10, 06/20)

Teljesítés
alakulása

44 580

120 210

63 191

52,6

2 605
10 852

4 128
98 043

2 129
51 571

0

7 350

850

51,6%
52,6
11,6

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a
teljesítés alakulását a 2/A/Z számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási elıirányzatainak teljesítését és a
teljesítés alakulását célonként a 4/1 számú melléklet rögzíti.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként
az 5/1. számú mellékletek tartalmazzák.
III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként
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5. §. (1) Az önkormányzat költségvetésének elıirányzatait, elıirányzat-teljesítését, a teljesítés
alakulását (szak)feladatonként a 3/1. számú melléklet tartalmazza.
IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
6. §. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Elıirányzat megnevezése

Eredeti Módosított
elıirányzat elıirányzat

Tartalék
Ebbıl.
- általános tartalék
- céltartalék

2003. évi
tejesítés

1816

Teljesítés
alakulása
0

0,0

0

0,0

(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Megnevezés

Eredeti Módosított
elıirányzat elıirányzat

Hiány
Többlet

o
o

o
o

2003. évi
teljesítés

Teljesítés
alakulása

o
o

o

V. A pénzmaradvány
7. §. (1) Az önkormányzat 2003. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványa 109371 eFt-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2003. évi
gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint
annak felhasználását a 6/1 - 6/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
VI A költségvetési létszámkeret
8. §. (1) A képviselı-testület az önkormányzat -teljesített- létszámkeretét 115 fıben hagyja
jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek -teljesített- létszámkeretét a képviselı-testület a
7/1 számú melléklet- ben feltüntetettek szerint állapítja meg.
VII Egyéb rendelkezések
9. §. Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
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10. §. Az önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal,
hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Kihirdetve: Páty, 2004. április

Dr. Bognár András
Polgármester

Dr. Lukács Sándor
Jegyzı
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