Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
16/2008 (06. 17.) Kt. rendelete
a 6/2008. (02.21) rendelet
az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 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
6/2008./02.21./ 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 2008.évi költségvetésének
bevételi és kiadási fıösszegét összesen 2 180 169 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

891 633 ezer Ft ban
349 983 ezer Ft-ban
103 428 ezer Ft-ban
388 812 ezer Ft-ban
23 443 ezer Ft.-ban
25 967 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:

1 199 672 ezer Ft-ban

- a beruházások elıirányzata:
- a felújítások elıirányzata:
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások elıirányzata
- hitel törlesztés
- Kölcsön

1 157 001 ezer forint,
............. ezer forint,
15 400 ezer forint.
35 471 ezer forint
1 800 ezer forint

4. §
A költségvetési rendelet 11 § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul
Az általános és céltartalék elıirányzatok:
- az önkormányzat tartaléka: 88 864 ezer forint, melybıl:
- általános tartalék: 68 964 ezer forint,
- céltartalék
20 000 ezer forint
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.
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