Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012 (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. §
A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.24.) önkormányzati
rendelet határozza meg.

2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének teljesítése
3. §
A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2011. évi
a) kiadási főösszegét 1 097 883 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1 042 136 ezer forintban
állapítja meg.
4. §
Az önkormányzat összesített 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
5. §
Az önkormányzat összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
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6. §
Az Önkormányzat 2011. évi teljesített szakfeladatok szerinti teljesített kiadásokat, bevételeket
a 3. melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a
4. melléklet rögzíti.
8. §
Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését
feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.
9. §
Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek
pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 1 097 751 ezer Ft,
kiadása 984 818 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 112
933 ezer Ft.
10. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –128 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 128 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 fő
(3) Az Önkormányzati szintre összesített záró teljesített személyi és létszám adatokat a 6.
melléklet tartalmazza.
11. §
(1) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 7. melléklet rögzíti.
(2). Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait
éves bontásban – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a 8. melléklet tartalmazza.
12. §
Az önkormányzat összevont 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok
szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 293 262 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott
pénzmaradvány a 8. melléklet szerint használható fel.
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3. A Páty község Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének teljesítése
13. §
A Képviselő-testület a Páty Polgármesteri Hivatal 2011. évi
a) kiadási főösszegét 327 665 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 327 665 ezer forintban
állapítja meg.
14. §
A 13. §-ban meghatározott szerv 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
15. §
A 13. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiadási előirányzatokat és azok teljesítését
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
16. §
A 13. §-ban meghatározott szerv 2011. évi szakfeladatainak előirányzatait és azok teljesítését
a 12. melléklet rögzíti.
17. §
A 13. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok
teljesítését feladatonként a 13. melléklet tartalmazza.
18. §
(1) A Képviselő-testület a 13. §-ban meghatározott szerv 2011. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.
(2) A Polgármesteri Hivatalra összesített záró teljesített személyi és létszám adatokat a
14. melléklet tartalmazza.

19. §
A 13. §-ban meghatározott szerv összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 15. melléklet rögzíti.
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20. §
A 13 §.-ban meghatározott szerv 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 7151 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A
jóváhagyott pénzmaradvány a 16. melléklet szerint használható fel.

4. A Bocskai István Általános Iskola 2011. évi költségvetésének teljesítése
21. §
A képviselő-testület a Bocskai István Általános Iskola 2011. évi
a) kiadási főösszegét 170 579 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 170 579 ezer forintban
állapítja meg.
22. §
A 21. §-ban meghatározott szerv 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
23. §
A 21. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiadási előirányzatokat és azok teljesítését
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
24. §
A 21. §-ban meghatározott szerv 2011. évi szakfeladatainak előirányzatait és azok teljesítését
felújítási célonként a 19. melléklet rögzíti.
25. §
A 21. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok
teljesítését feladatonként a 20. melléklet tartalmazza.
26. §
(1) A Képviselő-testület a 21. §-ban meghatározott szerv 2011. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.
(2) A Bocska István Általános Iskola összesített záró teljesített személyi és létszám
adatokat a 21. melléklet tartalmazza.
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27. §
Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 22. melléklet rögzíti.
28. §
A 21. §.-ban meghatározott szerv 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 69 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A
jóváhagyott pénzmaradvány a 23. melléklet szerint használható fel.

5. A Pátyolgató Óvoda 2011. évi költségvetésének teljesítése
29. §
A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda 2011. évi
a) kiadási főösszegét 172 779 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 172 779 ezer forintban
állapítja meg.
30. §
A 29. §-ban meghatározott szerv 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 24. melléklet tartalmazza.
31. §
A 29. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiadási előirányzatokat és azok teljesítését
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 25. melléklet tartalmazza.
32. §
A 29. §-ban meghatározott szerv 2011. évi szakfeladatonkénti előirányzatait és azok
teljesítését a 26. melléklet rögzíti.
33. §
A 29 §.-ban meghatározott szerv 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését
felújítási célonként a 27. melléklet rögzíti.
34. §
A 29. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok
teljesítését feladatonként a 28. melléklet tartalmazza.
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35. §
(1) A Képviselő-testület a 29. §-ban meghatározott szerv 2011. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – .45 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 45 fő.
(2) A Pátyolgató Óvoda összesített záró teljesített személyi és létszám adatokat a 29.
melléklet tartalmazza.

36. §
A 29. §-ban meghatározott szerv összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató
jelleggel, mérlegszerűen a 30. melléklet rögzíti.
37.§
A 29. §.-ban meghatározott szerv 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 1716 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A
jóváhagyott pénzmaradvány a 31. melléklet szerint használható fel.

6. A Művelődési Ház Iskolai és községi Könyvtár 2011. évi költségvetésének teljesítése
38. §
A Képviselő-testület a Művelődési Ház Iskolai és községi Könyvtár 2011. évi
a) kiadási főösszegét 28 101 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 28 101 ezer forintban
állapítja meg.
39. §
A 38. §-ban meghatározott szerv 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 32. melléklet tartalmazza.
40. §
A 38. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiadási előirányzatokat és azok teljesítését
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 33. melléklet tartalmazza.
41. §
A 38. §-ban meghatározott szerv 2011. évi szakfeladatonkénti előirányzatait és azok
teljesítését a 34. melléklet rögzíti.
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42. §
A 38. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok
teljesítését feladatonként a 35. melléklet tartalmazza.
43. §
(1) A Képviselő-testület a 38. §-ban meghatározott szerv 2011. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) Az összesített záró teljesített személyi és létszám adatokat a 36. melléklet
tartalmazza.

44. §
A 38. §-ban meghatározott szerv, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 37. melléklet rögzíti.
45. §
A 38. §.-ban meghatározott szerv 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 17 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A
jóváhagyott pénzmaradvány a 38. melléklet szerint használható fel

7. A Páty község Önkormányzat Egyéb szakfeladatainak 2011. évi költségvetésének
teljesítése
46. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat Egyéb szakfeladatainak 2011. évi
a) kiadási főösszegét 907 272 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 963015 ezer forintban
állapítja meg.0
47. §
A Páty község Önkormányzat Egyéb szakfeladatainak 2011. évi teljesített – továbbá eredeti,
módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 39. melléklet tartalmazza.
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48. §
A Páty község Önkormányzat Egyéb szakfeladatainak 2011. évi kiadási előirányzatokat és
azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 40. melléklet tartalmazza.
49. §
A Páty Község Önkormányzat Egyéb szakfeladatainak 2011. évi szakfeladatonkénti
előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 41. melléklet rögzíti.
50. §
A Páty Község Önkormányzat Egyéb szakfeladatainak 2011. évi felújítási előirányzatait és
azok teljesítését felújítási célonként a 42. melléklet rögzíti.
51. §
A Páty Község Önkormányzat Egyéb szakfeladatainak 2011. évi felhalmozási kiadási
előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 43. melléklet tartalmazza.
52. §
(1) A Képviselő-testület a Páty Község Önkormányzat 2011. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) Az összesített záró teljesített személyi és létszám adatokat a 44. melléklet
tartalmazza.
53. §
A Páty Község Önkormányzat Egyéb szakfeladatainak összesített, működési és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatokat – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is –
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 45. melléklet rögzíti.

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
54. §
A Roma és Német helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 46.
melléklet tartalmazza.
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9. Egyéb rendelkezések
55. §
Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 47. melléklet szerint hagyja
jóvá.
56. §
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 48. melléklet
tartalmazza.
57. §
Az önkormányzat vagyonkimutatását a 49. melléklet tartalmazza.

10. Záró rendelkezések
58. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelkezéseit azonban 2012. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II.24.) önkormányzati
rendelete.
(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyző

Záradék:
E rendelet a mai napon kihirdetve.
Páty, 2012. IV. 26.

Dr. Guba Zsolt
jegyző
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