Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
Páty község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben
meghatározottakat – az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el.
I. Fejezet
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Páty Község Önkormányzatára (a továbbiakban:
Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A címrendet az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (II.4.)
önkormányzati rendelet határozza meg.
2. Az Önkormányzat összesített 2010. évi költségvetésének teljesítése
3. § A Képviselı-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2010.
évi
a) kiadási fıösszegét 1 090 263 ezer forintban,
b) bevételi fıösszegét 1 295 863 ezer forintban
állapítja meg.
4. § Az Önkormányzat összesített 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított
elıirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül mőködési
és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/1. és 1/2. számú mellékletei tartalmazzák.
5. § (1) Az Önkormányzat összesített 2010. évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz
a) személyi jellegő kiadások: 341 813 eFt
b) munkaadókat terhelı járulékok: 83 257 eFt
c) dologi jellegő kiadások: 390 113 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32 175 eFt
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és
támogatások: 130 756 eFt
(2) Az (1) bekezdés szerinti 2010. évi kiemelt kiadási elıirányzatokat és azok teljesítését
mőködési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2/1. és 2/2. számú mellékletei tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat összesített 2010. évi kiadásait feladatonként a 3. számú melléklet
tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat 2010. évi felújítási elıirányzatait és azok teljesítését felújítási
célonként a 4/1., 4/2., 4/3. és a 4/4. számú mellékletek rögzítik.
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-27. § Az Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadási elıirányzatait és azok teljesítését
feladatonként az 5/1., 5/2., 5/3., 5/4. 5/5. és az 5/6. számú mellékletek tartalmazzák.
8. § Az Önkormányzat 2010. évre vonatkozó – finanszírozási célú mőveletek és az elızı évek
pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 1 166 365 ezer Ft,
kiadása 1 0575 578 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet
108 787 ezer Ft.
9. § (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – teljesített létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 112 fı,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 112 fı.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 8 fı.
10. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 6
248 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat összevont 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 162 236 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A
jóváhagyott pénzmaradvány a 6. számú melléklet szerint használható fel.
3. A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének teljesítése
11. § A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi
a) kiadási fıösszegét 347 808 ezer forintban,
b) bevételi fıösszegét 365 292 ezer forintban
állapítja meg.
12. § A Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított elıirányzat
szerinti – költségvetési bevételeit 1/3. és az 1/4. számú mellékletek tartalmazzák.
13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz
a) személyi jellegő kiadások 99 097 eFt
b) munkaadókat terhelı járulékok: 23 724 eFt
c) dologi jellegő kiadások: 114 731 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és
támogatások: 41 281 e Ft
(2) Az (1) bekezdés szerinti 2010. évi kiemelt kiadási elıirányzatokat és azok teljesítését a
2/3. és a 2/4. számú mellékletek tartalmazzák.
14. § A Polgármesteri Hivatal 2010. évi felhalmozási kiadási elıirányzatait és azok teljesítését
feladatonként az 5/2. számú melléklet tartalmazza.
15. § A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fı,
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4. A Bocskai István Általános Iskola 2010. évi költségvetésének teljesítése
16. § A Képviselı-testület a Bocskai István Általános Iskola 2010. évi
a) kiadási fıösszegét 170 599 ezer forintban,
b) bevételi fıösszegét 170 599 ezer forintban
állapítja meg.
17. § A 16. §-ban meghatározott szerv 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított
elıirányzat szerinti – költségvetési bevételeit 1/5. és az 1/6. számú mellékletek, valamint a
mőködési kiadásait a 2/5. és a 2/6. számú mellékletek tartalmazzák.
18. § A 16. §-ban meghatározott szerv 2010. évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz
a) személyi jellegő kiadások: 92 513 eFt
b) munkaadókat terhelı járulékok: 22 280 eFt
c) dologi jellegő kiadások: 54 795 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és
támogatások: 1 011 eFt
19. § A 16. §-ban meghatározott szerv 2010. évi felhalmozási kiadási elıirányzatait és azok
teljesítését feladatonként az 5/3. számú melléklet tartalmazza.
20. § A Képviselı-testület a Bocskai István Általános Iskola 2010. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 38,5 fı,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38,5 fı.
5. A Pátyolgató Óvoda 2010. évi költségvetésének teljesítése
21. § A Képviselı-testület a Pátyolgató Óvoda 2010. évi
a) kiadási fıösszegét 187 192 ezer forintban,
b) bevételi fıösszegét 187 499 ezer forintban
állapítja meg.
22. § A 21. §-ban meghatározott szerv 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított
elıirányzat szerinti – költségvetési bevételeit az 1/7. és az 1/8. számú mellékletek, valamint a
kiadásait a 2/7. és a 2/8. számú mellékletek tartalmazzák.
23. § (1) A 21. §-ban meghatározott szerv 2010. évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz
a) személyi jellegő kiadások: 98 169 eFt
b) munkaadókat terhelı járulékok: 22 043 eFt
c) dologi jellegő kiadások: 62 692 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és
támogatások: 4 288 eFt
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2/5. és a 2/6. számú mellékletek tartalmazzák.
24. § A 21. §-ban meghatározott szerv 2010. évi felújítási elıirányzatait és azok teljesítését
felújítási célonként a 4/4. számú melléklet rögzíti.
25. § A 21. §-ban meghatározott szerv 2010. évi felhalmozási kiadási elıirányzatait és azok
teljesítését feladatonként az 5/4. számú melléklet tartalmazza.
26. § A Képviselı-testület a 21. §-ban meghatározott szerv 2010. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40,5 fı,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40,5 fı.
6. A Mővelıdési Ház községi és Iskolai Könyvtár 2010. évi költségvetésének teljesítése
27. § A Képviselı-testület a Mővelıdési Ház Iskolai és Községi Könyvtár 2010. évi
a) kiadási fıösszegét 30 778 ezer forintban,
b) bevételi fıösszegét 30 778 ezer forintban
állapítja meg.
28. § A 27. §-ban meghatározott szerv 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított
elıirányzat szerinti – költségvetési bevételeit az 1/9. és az 1/10. számú mellékletek, valamint
a kiadásait a 2/9. és a 2/10. számú mellékletek tartalmazzák.
29. § (1) A 27. §-ban meghatározott szerv 2010. évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz
a) személyi jellegő kiadások: 8 284 eFt
b) munkaadókat terhelı járulékok: 1 832 eFt
c) dologi jellegő kiadások: 13 165 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és
támogatások: 1 315 eFt
(2) Az (1) bekezdés szerinti 2010. évi felhalmozási kiadási elıirányzatait és azok teljesítését
az 5/5. számú melléklet tartalmazza.
30. § A Képviselı-testület a 27. §-ban meghatározott szerv 2010. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fı,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fı.

31. § Az egyéb szakfeladatok 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított elıirányzat
szerinti – költségvetési bevételeit az 1/11. és a 1/12. számú mellékletek, valamint a kiadásait a
2/11. és a 2/12. számú mellékletek tartalmazzák. A felhalmozási kiadásait az 5/6. számú
melléklet tartalmazza.
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Záró rendelkezések
32. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelkezéseit azonban 2011. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a Páty Község Önkormányzat
Képviselı-testületének 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (II.4.) rendelete.
(3) E rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyzı

Záradék:
E rendelet a mai napon kihirdetve.

Páty, 2011.……………….

Dr. Guba Zsolt
jegyzı

