Páty község Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2005. /III.03./ számú rendelete
az Önkormányzat 2005. 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.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2005. évi
költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében
szereplı költségvetési szervre
2.§
(1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
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 különkülön címet alkotnak.
Az önkormányzat címrendjét teljes körően az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2005. évi költségvetése
3.§
A Képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2005. évi
költségvetésének
a) kiadási fıösszegét
1413835 ezer forintban,
b) bevételi fıösszegét 1413835.ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek
4.§
Az önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
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5.§
Az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2005. 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:
Megnevezése Ft
- Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
606401
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások:
277622
- munkaadókat terhelı járulékok:
86077
- dologi jellegő kiadások:
190549
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
34721
- speciális célú támogatások:
3600
- hitel kamat törlesztés
13832
(2) A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerve, 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: 733421 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások elıirányzata:
727671 ezer forint,
- a felújítások elıirányzata:
5750 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások elıirányzata
0 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, 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 7. számú melléklet
rögzíti.
9.§
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú
melléklet tartalmazza.
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III. A költségvetési kiadások és bevételek
10.§
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait éves bontásban a 10. számú
melléklet mutatja be.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

11.§
A címek költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.
Az általános és céltartalék elıirányzatok:
- az önkormányzat tartaléka: 74013 ezer forint, melybıl:
- általános tartalék
16398 ezer forint,
- állami céltartalék
14473 ezer forint,
- fejlesztési tartalék
40142 ezer forint,
- pályázati alapra
3000 ezer forint.
Az általános tartalék év közben a mőködési kiadások fedezetére használható fel.
Az állami céltartalék központi rendelkezés alapján kell felhasználni.
A fejlesztési céltartalék a beruházások fedezetére használható fel.

12.§
A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerően a 9. számú melléklet adja meg.
13.§
(1) Az Önkormányzat 2005. 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
- 113 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 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.
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(1)
(2)

(3)

(4)

16.§
A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
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.
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.
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.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerzıdés megkötésének jogát a képviselı-testület 12000 ezer
forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerzıdésrıl annak
aláírását követı következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 12000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
Képviselı-testületet illetik meg.
18.§
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet 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) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a
képviselı-testület határozatban dönt.
19.§
A polgármester 1000 e FT értékhatárig adományt fogadhat el, az értékhatár fölötti adományok
elfogadása a képviselı testület hatáskörébe tartozik.
20.§
A képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját 35000 Ft-ban állapítja meg.
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II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok
21.§
(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve 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 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.
22.§
Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét címenként a 13. számú melléklet
tartalmazza.
A finanszírozás terv szerinti teljesítésérıl a polgármester és a jegyzı gondoskodik.
23.§
A képviselı-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek
érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében
elıirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló
gazdálkodásra.
24.§
(1) Az önkormányzat költségvetési szerve 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.
25.§
A Képviselı-testület az általános Iskola tornatermének bérleti díját az alábbiak szerint állapítja
meg:
gyermek foglalkozások igénybevételéért 1000.- Ft/óra
felnıtt foglalkozások igénybevételéért
2000.- Ft/óra

Záró rendelkezések

26.§
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§-a alapján, az önkormányzat
költségvetési, illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára
vonatkozó rendelkezéseket a 8. számú melléklet tartalmazza.
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27.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január 1. napjától
kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Páty, 2005. február 16.

Kihirdetve: 2005. március 03.

Dr. Bognár András
polgármester

Veres Erika
mb. jegyzı
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