Páty község Önkormányzat Képviselı-testületének
1/2007. (II. 19.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl
Páty község 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.) Kormány rendeletben meghatározottakat – a 2007. évi költségvetésérıl az
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében
szereplı költségvetési szervre (szervekre).
2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i):
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Bocskai István Általános Iskola,
Napközi Otthonos Óvoda
(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) 2007. évi költségvetése
3. §
A Képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2007. évi
költségvetésének
a) kiadási fıösszegét 1 195 659 ezer forintban,
b) bevételi fıösszegét 1 195 659 ezer forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4. §
Az önkormányzat 2007. 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 2007. 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:
Megnevezés
e Ft
- Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
599 555
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások:
264 840
- munkaadókat terhelı járulékok:
82 356
- dologi jellegő kiadások:
231 294
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
14 696
- speciális célú támogatások:
6 369
(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: 549 210 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások elıirányzata:
539 210 ezer forint,
- a felújítások elıirányzata:
10 000 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és
felhalmozási kiadásait az 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.
(2) Az általános és céltartalék elıirányzatok:
- az önkormányzat tartaléka: 46 894 ezer forint, amelybıl céltartalék: 46 894 ezer forint.
(3) A céltartalék a mőködési és felhalmozási kiadások részbeni, illetve teljes fedezetére szolgál.

12. §
A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerően a 10. számú melléklet adja meg.

13. §
(1) Az Önkormányzat 2007. évi elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet
tartalmazza.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetését e rendeletnek megfelelı részletezettségben
és mellékletekkel a 11/A. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret
14. §
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát:
- 109 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és
- 113 fı az év utolsó napján foglalkoztatható zárólétszámban
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 Képviselı-testülete 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.
(4) A meghatározott tartalékok elıirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját
hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok elıirányzatának módosításáról csak a
képviselı-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
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.
(3) Az Önkormányzat részére meghatározott célra adott pénzeszközt a polgármester 3 millió forint
összeghatárig, a szabad felhasználásra adott adományokat, pedig korlátlan összegben elfogadhat.
19. §
A Képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját 36 800 Ft-ban állapítja meg.

II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok
20. §
(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben elıirányzatmódosítást hajthatnak végre. Az elıirányzat-módosításról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a
Képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselı-testület az önállóan
gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési

rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön
jogszabályban meghatározott határidıig) - módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet 51. § (1) - (2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak
figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelıirányzataikat.
21. §
Az önkormányzat költségvetési szerve(i) éves finanszírozási tervét címenként a 13. számú melléklet
tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítésérıl a polgármester és a jegyzı gondoskodik.
22. §
A képviselı-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében e
költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében elıirányozza - a tárgyi
eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
23. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi
elıirányzataikon felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörő elıirányzat-módosítás és az azzal egyidejőleg
történı - képviselı-testületi - tájékoztatás után történhet.
Záró rendelkezések
24. §
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat
költségvetési, illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára
vonatkozó rendelkezéseket a 14. számú melléklet tartalmazza.
25. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell
alkalmazni.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı helyett
Dr. Szoboszlai Csilla
megbízott jegyzı

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet
címrendjérıl
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -ához az önkormányzat 2007. évi elıirányzatai
bevételei forrásonként
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési
szerveinek 2007. évi elıirányzott bevételei forrásonként
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési
szervei 2007. évi elıirányzott – alcímenkénti – mőködési kiadásai, valamint létszáma
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési
szervei - alcímenkénti – 2007. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és a költségvetési szervei alcímenkénti – 2007. évi tervezett felújítási elıirányzatairól célonként
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szervei
2007. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat 2007. évi költségvetésben
tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2007. évi elıirányzatai
feladatonként
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat mőködési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően
11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, a 2007. évi elıirányzatfelhasználási ütemtervrıl
12. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (2) bekezdéséhez, a helyi kisebbségi
önkormányzatok költségvetése

1. számú melléklet
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma
001

Cím neve
Polgármesteri Hivatal

Cím száma és neve

Alcím száma és neve

002 Általános Iskola

003 Napközi Otthonos Óvoda

2. számú melléklet
Az önkormányzat 2007. évi elıirányzati bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek
I. Mőködési bevételek
Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23)
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26)
Illetékek (16/1)
Helyi adók (16/10)
Átengedett központi adók (16/19)
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
(16/11+20+...+25)
II. Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)
Normatív hozzájárulások (16/38)
Központosított elıirányzatok (16/39)
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi
önkormányzatok támogatása (16/40)
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok
adósságrendezésére (16/41)
Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)
Egyéb központi támogatás (16/54)
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5)
Mőködési költségvetés támogatása (09/1)
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)
Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4)
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35)
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)
IV. Támogatásértékő bevételek
Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14)
ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)
Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21)
ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
(09/17)
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
(07/30)

Elıirányzat
Összesbıl
Eredeti
Mőkö- Felhaldési
mozási
26005
442503

26005
442503

273000
171745

273000
171745

2758

2758

133889
124866

133889
124866

9023

9023

400
83000

12447
11032

400
83000

12447
11032

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívülrıl (08/21)
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)
Mőködési célú hitel felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétele
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)
Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány
igénybevétele (10/10)
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
(10/12)
IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek
Továbbadási bevételek (10/50+61)
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/65)
Összesen:

222500

222500

10680

10680

9235

9235

250000

250000

1195659

619844

575815

3. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2007. évi elıirányzott bevételei forrásonként
Polgármesteri Hivatal cím adatai
Bevételi jogcímek
I. Mőködési bevételek
Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23)
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26)
Illetékek (16/1)
Helyi adók (16/10)
Átengedett központi adók (16/19)
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
(16/11+20+...+25)
II. Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)
Normatív hozzájárulások (16/38)
Központosított elıirányzatok (16/39)
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi
önkormányzatok támogatása. (16/40)
Állami támogatású tartósan fizetésképtelen
önkormányzatok adósságrendezése (16/41)
Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)
Egyéb központi támogatás (16/54)
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5)
Mőködési költségvetés támogatása (09/1)
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)
Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4)
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35)
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)
IV. Támogatásértékő bevételek
Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14)
ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)
Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21)
ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
(09/17)
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl

Elıirányzat
Összesbıl
Eredeti Mőkö- Felhaldési
mozási
10881
447503

447503

10881

273000
171745

273000
171745

2758

2758

133889
124866

133889
124866

9023

9023

83000

12447
11032

83000

12447
11032

(07/30)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívülrıl (08/21)
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)
Mőködési célú hitel felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétele
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)
Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány
igénybevétele (10/10)
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
(10/12)
IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek
Továbbadási bevételek (10/50+61)
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/65)
Összesen:

222500

222500

10680

10680

9235

9235

250000

250000

1180135 604720

575415

Általános Iskola (önállóan gazdálkodó szerv) cím adatai (összevont)
Bevételi jogcímek
I. Mőködési bevételek
Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23)
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26)
Illetékek (16/1)
Helyi adók (16/10)
Átengedett központi adók (16/19)
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
(16/11+20+...+25)
II. Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)
Normatív hozzájárulások (16/38)
Központosított elıirányzatok (16/39)
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi
önkormányzatok támogatása (16/40)
Állami támogatású tartósan fizetésképtelen önkormányzatok
adósságrendezése (16/41)
Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)
Egyéb központi támogatás (16/54)
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5)
Mőködési költségvetés támogatása (09/1)

Elıirányzat
Összesbıl
EreMőkö- Felhaldeti
dési
mozási
6035

6035

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)
Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4)
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35)
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)
IV. Támogatásértékő bevételek
Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14)
ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)
Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21)
ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
(07/30)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
(08/21)
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)
Mőködési célú hitel felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétele
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)
Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
(10/10)
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)
IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek
Továbbadási bevételek (10/50+61)
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/65)
Összesen:

400

6435

400

6035

400

Napközi Otthonos Óvoda (önállóan gazdálkodó) cím adatai (saját)
/Annyi ilyen melléklet van, ahány önállóan gazdálkodó intézmény van./
Bevételi jogcímek
I. Mőködési bevételek
Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23)
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26)
Illetékek (16/1)
Helyi adók (16/10)
Átengedett központi adók (16/19)
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
(16/11+20+...+25)
II. Támogatások

Elıirányzat
Összesbıl
EreMőkö- Felhaldeti
dési
mozási
9089

9089

Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)
Normatív hozzájárulások (16/38)
Központosított elıirányzatok (16/39)
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi
önkormányzatok támogatása (16/40)
Állami támogatású tartósan fizetésképtelen önkormányzatok
adósságrendezése (16/41)
Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)
Egyéb központi támogatás (16/54)
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5)
Mőködési költségvetés támogatása (09/1)
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)
Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4)
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35)
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)
IV. Támogatásértékő bevételek
Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14)
ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)
Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21)
ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
(07/30)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
(08/21)
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)
Mőködési célú hitel felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétele
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)
Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
(10/10)
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)
IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek
Továbbadási bevételek (10/50+61)
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/65)
Összesen:

9089

9089

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve(i) 2007. évi elıirányzott és teljesített
- címenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Kiemelt kiadási elıirányzatok
Kiadások összesen
Ebbıl: - személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- az ellátottak pénzbeli juttatásai
- speciális célú támogatások

Összeg (Ft)
599555
264840
82356
231294
14696
6369

Költségvetési létszámkeret: 109

Általános Iskola (önállóan gazdálkodó) cím
Kiemelt kiadási elıirányzatok
Kiadások összesen
Ebbıl: - személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- az ellátottak pénzbeli juttatásai
- speciális célú támogatások
Költségvetési létszámkeret: 37

Összeg (Ft)
150501
87131
26832
36538

Napközi Otthonos Óvoda (az önállóan gazdálkodó intézmény) cím (saját) adatai
Kiemelt kiadási elıirányzatok
Kiadások összesen
Ebbıl: - személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- az ellátottak pénzbeli juttatásai
- speciális célú támogatások

Összeg (Ft)
127054
66604
22366
38084

Költségvetési létszámkeret: 34

Önkormányzat és az egyéb szakfeladatok (a részben önállóan gazdálkodó) cím adatai (saját)
Annyi ilyen táblázat kell, ahány részben önállóan gazdálkodó intézmény van.
Kiemelt kiadási elıirányzatok
Kiadások összesen
Ebbıl: - személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- az ellátottak pénzbeli juttatásai
- speciális célú támogatások

Összeg (Ft)
322000
111105
33158
156672
14696
6369

Költségvetési létszámkeret: 38 ( ebbıl : Polgármesteri Hivatal: 25 fı
Mővelıdési Ház :
2 fı
Védınıi szolgálat :
3 fı
Város község gazdálkodás: 8 fı)

5. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2007. évi elıirányzott - címenkénti felújítási és felhalmozási kiadásai

Polgármesteri Hivatal cím adatai
Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
Összesen:

539210
10000
549210

Általános Iskola (önállóan gazdálkodó) cím
Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
Összesen:

570

570

Napközi Otthonos Óvoda (az önállóan gazdálkodó intézmény) cím (saját) adatai
Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
Összesen:

924

924

Önkormányzat és az egyéb szakfeladatok (a részben önállóan gazdálkodó) cím adatai (saját)
Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
Összesen:

537716
10000
547716

6. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2007. évi elıirányzott
felújítási elıirányzatai célonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Sorszám
1.

Felújítási cél megnevezése
Szabadság tér bérlakás tervezés, kialakítás
Összesen:

Eredeti
(felhalmozási
kiadási)
elıirányzat összege
10 000
10 000

Általános Iskola (önállóan gazdálkodó) cím

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

1.

Eredeti
(felhalmozási
kiadási)
elıirányzat összege
0

Napközi Otthonos Óvoda (az önállóan gazdálkodó intézmény) cím (saját) adatai

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

1.

Eredeti
(felhalmozási
kiadási)
elıirányzat összege
0

Önkormányzat és az egyéb szakfeladatok (a részben önállóan gazdálkodó) cím adatai (saját)

Sorszám
1.

Felújítási cél megnevezése
Szabadság tér bérlakás tervezés, kialakítás

Eredeti
(felhalmozási
kiadási)
elıirányzat összege
10 000

7. számú melléklet
Az önkormányzat 2007. évi elıirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15
16
17
18.
19.

Felhalmozási kiadás megnevezése
Szennyvízhálózat beruházás befejezése
Szennyvízhálózat beruházáshoz kapcsolódó mőszaki
ellenırzés
MÁ 2, Golfpálya csatornatervezés, építés
Malomi dőlı vízellátás mérıhely kialakítás, tervezés,
építés
0109/5,10, 07 helyrajzi számú terület vízellátás
tervezés, építés.
Telki út átlövés tervezése
Óvodaépítés
Gépkocsi vásárlás körzeti megbízott részére
Iskola átépítése, uszoda tervezése
Sportpálya építése
Földterület Terminál Részvénytársaság
3911, 2701, 3908 helyrajzi számú földterület vásárlás
Templomvásárlás
Bocskai utcai gyalogosátkelı-hely
Sasfészek, fennmaradási engedélyezési terv
Tanulói padok, székek, szekrény beszerzése
Számítógép, monitor beszerzés
Gázkazán beszerzés
Mosógép beszerzés
Összesen:

452014
452014

Eredeti –
felhalmozásikiadási
elıirányzat
70 262
1 483

452014
452014

33 000
6 300

452014

2 352

452025
701015
751153

800
264 990
1 200
78500
20000
18 000
24 229
15 000
1 000
600
570
300
504
120
539210

Szakfeladat
hivatkozás

751845
751845
751845
751845
751845
801214
801115
801115
801115

Általános Iskola (önállóan gazdálkodó) cím

Sorszám
1.

Felhalmozási kiadás megnevezése
Tanulói padok, székek, szekrény beszerzése
Összesen:

Szakfeladat
hivatkozás
801214

Eredeti –
felhalmozásikiadási
elıirányzat
570
570

Napközi Otthonos Óvoda (az önállóan gazdálkodó intézmény) cím (saját) adatai

Sorszám
1.
2.
3.

Felhalmozási kiadás megnevezése
Számítógép, monitor beszerzés
Gázkazán beszerzés
Mosógép beszerzés
Összesen:

Szakfeladat
hivatkozás
801115
801115
801115

Eredeti –
felhalmozásikiadási
elıirányzat
300
504
120
924

Önkormányzat és az egyéb szakfeladatok (a részben önállóan gazdálkodó) cím adatai (saját)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Felhalmozási kiadás megnevezése
Szennyvízhálózat beruházás befejezése
Szennyvízhálózat beruházáshoz kapcsolódó mőszaki
ellenırzés
MÁ 2, Golfpálya csatornatervezés, építés
Malomi dőlı vízellátás mérıhely kialakítás tervezés,
építés
0109/5,10, 07 helyrajzi számú terület vízellátás
tervezés, építés
Telki út átlövés tervezése
Óvodaépítés
Iskola átépítése, uszoda tervezése
Sportpálya építése
Gépkocsi vásárlás körzeti megbízott részére
Földterület Terminál Részvénytársaság
3911, 2701, 3908 helyrajzi számú földterület vásárlás
Templomvásárlás
Bocskai utcai gyalogosátkelı-hely
Sasfészek fennmaradási engedélyezési terv
Összesen:

452014
452014

Eredeti –
felhalmozásikiadási
elıirányzat
70 262
1 483

452014
452014

33 000
6 300

452014

2 352

452025
701015
701015
701015
751153
751845
751845
751845
751845
751845

800
264 990
78500
20000
1 200
18 000
24 229
15 000
1 000
600
537716

Szakfeladat
hivatkozás

8. sz. melléklet
Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett,
több éves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban
Ezer forintban
S.
sz.

A többéves kihatással járó
feladat megnevezése

1.
Mézeshegy Kht
pénzeszköz átadás

2.

OTP hiteltörlesztés

3.
Vízi közmő
lebonyolítás
Mőszaki ellenır

4.
Földterület vásárlás
Terminál
Részvénytársaság

5.
IBM iskola hardver
lízingdíj

Bevételi
EIıirányzat
Kiadási
EIıirányzat
Egyenleg
Bevételi
EIıirányzat
Kiadási
EIıirányzat
Egyenleg
Bevételi
EIıirányzat
Kiadási
EIıirányzat
Egyenleg
Bevételi
EIıirányzat
Kiadási
EIıirányzat
Egyenleg
Bevételi
EIıirányzat
Kiadási
EIıirányzat
Egyenleg

Elıirányzatok éves bontásban
2007.

2008.

2009.

1668

1668

1668

2010.

2011.

21 500 55 000 54 500 53 000 623 800

1 429

429

18 000 18 000

Összesen

5004

807 800

1 858

36 000

336
336

9. számú melléklet
Az önkormányzat 2007. évi elıirányzatai feladatonként

Ezer forintban
Sorszám

Szakfeladat

Bevételi
Elıirányzat

Kiadási
Elıirányzat

I. Kiadások és bevételek feladatonként:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

014034 Kisegítı mezıgazdasági
szolgáltatás
221214 Lapkiadás
452014 Mélyépítıipar
452025 Helyi közutak létesítése,
felújítása
552312 Óvodai intézményi étkeztetés
552323 Iskolai intézményi. étkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
631211 Közutak, hidak, üzemeltetése
701015 Saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítás
751153 Önkormányzati igazgatási
tevékenység
751164 Helyi kisebbségi
önkormányzat igazgatási tevékenység
751768 Intézményi vagyon
mőködtetése
751845 Város és községgazdálkodás
751867 Köztemetı fenntartás
751878 Közvilágítási feladatok
751966 Önkormányzati feladatra nem
tervezett elszámolás
801115 Napközi Otthonos Óvoda
801214 Általános Iskolai Oktatás
805113 Napközi Otthoni Ellátás
851297 Védınıi szolgálat
851912 Anya, gyermek,
családvédelem
853244 Családsegítés
853311 Rendszeres szociális pénzbeni
ellátás
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeni szociális
ellátások
902113 Települési hulladékok
kezelése
921815 Mővelıdési ház

4 026
720

3 740
113397
800

7 294
5 270
1 759
3 632

17 442
16 852
3 548
16 100
376081

395 244

237 424
640

1 660
2 115

80 497
42
18 000

659 392
36
5
11 032

106 988
124 576
9 643
12 404
464
4 817
9 902
1 005
4 915
19 902
11 454

Összesen:

1 088 159

1 088 159

II. Az I. pontból az általános és céltartalék
1.

751153 Önkormányzat igazgatási
tevékenység

Összesen:

46 894

46 894

10. számú melléklet
A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban
Ssz

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Megnevezés

2007.

I. Mőködési bevételek és kiadások
Intézményi mőködési bevétel (levonva a
felhalmozási általános forgalmi adó visszatérülések,
26005
értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak
általános
forgalmi
adója,
mőködési
célú
pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl)
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
270758
Önkormányzat
költségvetési
támogatása
és
305634
átengedett személyi jövedelemadó bevétel
Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívülre
Támogatásértékő mőködési bevétel
12447
Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel
Mőködési
célú
kölcsönök
visszatérülése,
igénybevétele
Rövid lejáratú hitel
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány
igénybevétele
Mőködési célú bevételek összesen
614844
Személyi juttatások
264840
Munkaadókat terhelı járulékok
82356
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás (levonva az
értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak utáni
153400
áfa befizetés és kamatkifizetés)
Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson
6369
kívülre, egyéb támogatás
Támogatásértékő mőködési kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
14696
Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok
46894
Mőködési célú kiadások összesen:
568555
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28718

310000

325000

326723

337505

13306

13745

677829
283114
88039

704968
292457
90944

163985

169396

6808

7032

15710

16228

50130
607786
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627841
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei
(levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülrıl)
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke
83400
66000
76000
bevételei
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási
célú
pénzeszközátvétel
120000
280000
290000
államháztartáson kívülrıl
Támogatásértékő felhalmozási bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási
bevétel
Felhalmozási általános forgalmi adó visszatérülése
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak
általános forgalmi adója
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése,
10680
igénybevétele
Hosszú lejáratú hitel
9235
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány
250000
igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)
473315
346000
366000
Felhalmozási kiadások (általános forgalmi adóval)
432710
361043
388627
Felújítási kiadások (általános forgalmi adóval)
10000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak
utáni általános forgalmi adó befizetés
Felhalmozási
célú
pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási
kiadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata
30000
55000
54500
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások összesen:
472710
416043
443127
Önkormányzat bevételei összesen:
1088159 1023829 1070968
Önkormányzat kiadásai összesen:
1088159 1023829 1070968

12. számú melléklet
A helyi kisebbségi Önkormányzat(ok) költségvetése

Páty Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi költségvetés

Kiadások

Bevételek

Kultúra-hagyomány 2007. évre:
Nyelv, zene, tánc

70.000,-

Februári Cigánybál
Ételre
Zenekar

Állami támogatás 2007. évre
640.000,-

Februári Cigánybál
40.000,80.000,-

Étel:
Jegyek

60.000,100.000,-

Pátyi Roma napok
Június 16.

300.000,-

Támogatások
Iskola, óvoda
50.000,Mikulás, Karácsony 160.000,-

Adományok
Kiadások összesen:

700.000,-

Bevételek összesen:

50.000,850.000,-

