Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
11/2005. /V.06./ számú rendelete
az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az államháztartás mőködési rendjérõl szóló -módosított- 217/1998.
(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2004. 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 -2004. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat,
valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 8/2004.
/II.11./ számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2004. évi költségvetésének teljesítése
2. §. A képviselõ-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetése teljesítését az alábbiak
szerint fogadja el:
Elõirányzat megnevezése
Kiadások fóösszege
Bevételek foösszege

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

2004 évi teljesítés

Teljesítés
alakulása

626 352
626 352

759 113
759 113

698 884
797 850

92,1
105,1

I. A költségvetési bevételek
3. §. Az önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételei
- eredeti elõirányzatait,
- a módosított elõirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az l. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
A bevételek forrásonkénti részletezését a fent meghatározott elõirányzatok és teljesítés
tagolásban az 1./01 - 1-A/0l számú melléklet tartalmazzák
- az önkormányzatra összevontan, valamint
- az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben.
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IL A költségvetési kiadások
4. §. (1) Az önkormányzat 2004. évi költségvetési kiadásai
- eredeti elõirányzatait,
- a módosított elõirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
A képviselõ-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei mőködési kiadásainak
teljesítését és a teljesítés alakulását elõirányzatonként a 2/01- 2-A/02 számú mellékletek
szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatainak 2004. évi teljesítését a
képviselõ-testület a következõk szerint hagyja jóvá:
Eredeti
elõirányzat

Elõirányzat megnevezése
Összesen
Ebbõl:
- személyi jellegû kiadások (02/49)
- munkaadókat terhelõ járulékok (02/56)
- dologi jellegû kiadások (03/61)
- támogatások (04/11)

Módosított
elõirányzat

2004 évi
tejesítés

Teljesítés
alakulása

526 193

649 657

625 047

96,2

239 216
77 330
154 386
40261

251 948
78 123
172 087
115499

239 401
77 865
162 312
114266

95,0
99,7
94,3
99

A képviselõ-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei mûködési kiadásainak
elõirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt elõirányzatonként a 2-A/02 számú
melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2004. évi teljesítését és a teljesítés
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti
elõirányzat

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

Módosítot
telõirányzat

100

159 109 456
11 550
88 609
0

2004 évitejesítés

Teljesítés
alakulása

73 837

67,5

12 550
92 442

.230
54 142

2000

17 000

1,8
58,6
850,0

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és
a teljesítés alakulását a 2-A/02 számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási elõirányzatainak teljesítését és a
teljesítés alakulását célonként a 4/01 számú melléklet rögzíti.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként
az 5/01 számú melléklet tartalmazza.
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III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként
5. §. (1) Az önkormányzat költségvetésének elõirányzatait, elõirányzat-teljesítését, a teljesítés
alakulását (szak)feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 3/01 - 3/02 számú
mellékletek tartalmazzák.

IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
6. §. (1) Az önkormányzat képviselõ-testülete a tervezett tartaléka nem volt.
(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

2004 éviteljesítés

Teljesítés
alakulása

Hiány

0

0

0

0

Többleg

0

0

0

0

Megnevezés

V. A pénzmaradvány
7. §. (1) Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványa 98744 eFt-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2004. évi
gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint
annak felhasználását a 6/l számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vl. A költségvetési létszámkeret
8. §. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat -teljesített- létszámkeretét 111 fõben hagyja
jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek -teljesített- létszámkeretét a képviselõ-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 képviselõ-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal,
hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések
11. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ
gondoskodik.

Páty, 2005. április 27.

Kihirdetve 2005. május 06.

Dr. Bognár András
polgármester

dr. Homonnay Dorottya
jegyzı
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