Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
19/2007 (XII. 3.) Kt. rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló
1/2007. (02. 12.) rendelet módosításáról

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 1/2007./02.12./ Kt.
rendeletét
( továbbiakban költségvetési rendelet ) az alábbiak szerint módosítja.

1§
A költségvetési rendelet 3 § -a helyébe a következı rendelkezés lép:
„A Képviselı testület az önkormányzat 2007.évi költségvetésének
bevételi és kiadási fıösszegét összesen 1 368 700 ezer forintban állapítja meg:

2§
A költségvetési rendelet 6 §-a (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„A képviselı Testület az Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási
elıirányzatait a következık szerint határozza meg:
- Mőködési célú kiadások
ebbıl:
- személyi jellegő kiadás
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- Ellátottak juttatása
- Átadott pénzeszköz
- hitel, kamat törlesztés
- kölcsön

758 028 ezer Ft ban
294 244 ezer Ft-ban
84 935 ezer Ft-ban
245 844 ezer Ft-ban
19 281 ezer Ft.-ban
74 512 ezer Ft-ban
30 000 ezer Ft-ban
5 000 ezer Ft-ban”
3§

(1) A költségvetési rendelet 7 § ( 1 )bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
„ A Képviselı Testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási
kiadásainak elıirányzatát a következık szerint határozza meg:
A felújítási és felhalmozási kiadások:
- a beruházások elıirányzata
- a felújítások elıirányzata

610 672 ezer Ft-ban
600 672 ezer Ft-ban
10 000 ezer Ft-ban

4§
A költségvetési rendelet 11 § ( 2 ) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„
Az általános és céltartalék elıirányzatok:
Az Önkormányzat tartaléka: 0 ezer forint, melybıl:
Általános tartalék
0 ezer forint
5§
A rendelet 2, 3, 4, 5, 6 számú melléklete az 1 §, 2 §, 3 §,, 4 §.- nak

megfelelıen módosul

7 §
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Dr Bognár András
polgármester

Bánsághy Balázs
megbízott jegyzı

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)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívülrıl (08/21)

Elıirányzat
Összesbıl
Eredeti
Mőkö- Felhaldési
mozási
26005
473039

26005
459368

306092
164189

305396
164189

2758

2758

205585
126466
74105

204845
126466
73365

5014

5014

400
83000

696

740
740

400
83000

12924
11032

12924
11032

1351

1351

222500

696

222500

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:

10680

10680

9235

9235

323981

40560

283421

1368700

758028

610672

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
(07/30)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson

Elıirányzat
Összesbıl
módosít
Mőkö- Felhalott
dési
mozási
10881
473039

10881
459368

693

306092
164189

305396
164189

696

2758

2758

205585
126466
74105

204845
126466

740

73365

740

5014

5014

83000

83000

12702
11032

12702
11032

1351

1351

222500

222500

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:

10680

10680

9235

9235

323981

40560

283421

1352954 742682

610272

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)
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)
Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4)
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

Elıirányzat
Összesbıl
EreMőkö- Felhaldeti
dési
mozási
6035

6035

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

400

200

200

6635

6235

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
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

Elıirányzat
Összesbıl
EreMőkö- Felhaldeti
dési
mozási
9089

9089

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
- kamat fiz.

Összeg (Ft)
758028
294244
84935
250056
19281
79512
30000

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

Összeg (Ft)
160776
93176
27018
40582

Költségvetési létszámkeret: 37

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)
139312
77547
22694
39071

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
- tartalék

Összeg (Ft)
457460
123521
35223
200403
19281
79512
0

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:

600672
10000
610672

Általános Iskola (önállóan gazdálkodó) cím
Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
Összesen:

1118

1118

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

Összeg (Ft)

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
Összesen:

1116

1116

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:

598438
10000
608438

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.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

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
Motoros főkasza Város község g.
2701 hrsz földterület tul.hányad v.
Burgondia vízellátás
Sasfészek tó vízellátás terv.
Bocskai u.-Petıfi u. csatorna építés
Mélyárok vízell.terv.
PAV csatorna építés Erkel u.
Szám.techn.eszk.hivatal
Szám.techn.eszk. védınık
Sasfészek tó szennyvíz elv.
Számítógép beszerzés
Számítógép beszerzés
Digitális fényképezıgép
Mágnes tábla
Nyelvoktató szoftver
Szobor

452014
452014

Eredeti –
felhalmozásikiadási
elıirányzat
70 262
3 043

452014
452014

33 000
6 300

452014

2 352

452025
701015
751153

800
272 786
1 200
78500
20000
18 000
24 229
15 000
1 000
600
570
300
504
120
270
2 190
3 000
360
7 625
1 368
5 040
800
200
2160
192
299
139
74
36
696

Szakfeladat
hivatkozás

751845
751845
751845
751845
751845
801214
801115
801115
801115
751845
751845
452014
452014
452014
452014
452014
751153
851297
452014
801115
801214
801214
801214
801214
751845

36.
37.
38.

Új óvoda berendezése
Mőv.ház pályázatból (klíma, egyéb gép)
Épület vásárlás (volt posta épület)
Összesen:

701015
921815
701015

9000
657
18000
600672

Általános Iskola (önállóan gazdálkodó) cím

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Felhalmozási kiadás megnevezése
Tanulói padok, székek, szekrény beszerzése
Számítógép
Digitális fényképezıgép
Mágnes tábla
Nyelvoktató szoftver
Összesen:

Szakfeladat
hivatkozás
801214
801214
801214
801214
801214

Eredeti –
felhalmozásikiadási
elıirányzat
570
299
139
74
36
1118

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

Sorszám
1.
2.
3.
4.

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

Szakfeladat
hivatkozás
801115
801115
801115
801115

Eredeti –
felhalmozásikiadási
elıirányzat
300
504
120
192
1116

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

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

452014
452014

Eredeti –
felhalmozásikiadási
elıirányzat
70 262
3 043

452014
452014

33 000
6 300

452014

2 352

452025
701015
701015

800
272 786
78500

Szakfeladat
hivatkozás

9
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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
Motoros főkasza Város község g.
2701 hrsz földterület tul.hányad v.
Burgondia vízellátás
Sasfészek tó vízell.terv.
Bocskai u.-Petıfi u. csatorna építés
Mélyárok vízelv.terv.
PAV csatorna építés Erkel u.
Szám.techn.eszk.beszerzés
Szám.techn.eszk.beszerzés védınık
Sasfészek tó szennyvíz elv.
Szobor
Új óvoda berendezés
Mőv.ház pályázatból (klíma, egyéb gép)
Épület vásárlás (volt posta épület)
Összesen:

701015
751153
751845
751845
751845
751845
751845
751845
751845
452014
452014
452014
452014
452014
751153
851297
452014
751845
701015
921815
701015

20000
1 200
18 000
24 229
15 000
1 000
600
270
2 190
3 000
360
7 625
1 368
5 040
800
200
2160
696
9000
657
18000
598438

Indokolás:
Páty község Önkormányzat 2007.évi költségvetési rendeletének módosítását szükségessé teszi, a
központi támogatások, a Képviselı testületi döntések., a kiemelt elıirányzatokon belüli
átcsoportosítások.
Ennek alapján a a költségvetés fıösszege 29 573 e Ft-al növekedett.
Bevételek:
A központi támogatás az óvodai iskolai normatíva lemondás, illetve pótigény miatt, a 13.-i havi
fizetés miatt, a gyermekvédelmi és szociális juttatások miatt 19682 e e Ft-al nö, az átvett
pénzeszköz a közlekedési támogatásra, a pályázati pénzekre 455 e Ft a növekedés a
többletbevétel 53229 e Ft al nı, és az átengedett SZJA 23656 e ft.-al csökken az iparőzési adóalap
növekedés miatt .A tartalék összege 0 Ft.-ra csökkent.
Kiadások:
Személyi juttatások:
A központi intézkedések miatt, a Képviselıi döntések és az átcsoportosításokból eredıen 11931 e
Ftal nıtt
A járulék 1674 e Ft al növekedett
A dologi kiadások:
A mővelıdési Ház és az Könyvtár eszközfejlesztési pályázaton nyert összeggel növeltük az
eszközök elıirányzatát, az új óvoda indulásával a vásárolt élelmezés összegét, a tartalék
felosztásával , és a kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítással..

A felhalmozási kiadások elıirányzatát a tartalék terhére növeltük.
Ennek megfelelıen a költségvetési rendelet mellékletei módosulnak.
Páty, 2007. november 21.

Dr. Bognár András
polgármester

