Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott
jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Páty Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által
alapított költségvetési szervekre.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi szinten összesített bevételi főösszegét 3 500 204
eFt-ban, kiadási főösszegét 3 126 173 eFt-ban állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített, 2015. évi bevételeinek és a kiadásainak
mérlegszerű bemutatását eredeti, módosított előirányzat, valamint teljesítés szerinti részletezettséggel,
a költségvetési bevételek és kiadások forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél
szerinti részletezését az 1. számú melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A Képviselő-testület a részletes teljesítési feladatmutatókat a következő bontás szerinti
megosztásban fogadja el:
a) önkormányzati feladatok,
b) Pátyi Polgármesteri Hivatal
c) Pátyolgató Óvoda
d) Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok bevételi főösszegét 3 469 499 eFt-ban, a
kiadási főösszegét pedig 3 118 952 eFt-ban hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Pátyi Polgármesteri Hivatal bevételi főösszegét 153 001 eFt-ban, kiadási
főösszegét pedig 141 666 eFt-ban hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda bevételi főösszegét 227 411 eFt-ban, kiadási főösszegét
pedig 216 590 eFt-ban hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételi főösszegét 44 323 e Ftban, kiadási főösszegét 42 995 eFt-ban hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § szerinti bontás alapján elkészített tagolásban az eredeti és
módosított bevételi előirányzatokat, valamint a teljesítési számokat a 2. számú melléklet szerint fogadja
el.
(2) A képviselő-testület az 5. § szerinti bontás alapján elkészített tagolásban az eredeti és módosított
kiadási előirányzatokat, valamint a teljesítési számokat a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
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7. § Az önkormányzat a 2015. évben hitelállománnyal nem rendelkezett, és adósság szolgálati kiadást
sem teljesített.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat által realizált 2015. évi adóbevételeket a 2. számú melléklet
B3, Közhatalmi bevételek sorainak megfelelő bontásban hagyja jóvá.
9. § A Képviselő testület az Önkormányzat módosított pénzmaradványát Ft-ban hagyja jóvá, amit a
2016. évi költségvetés általános tartalék keretébe rendel átvezetni.

Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Székely László
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Páty, 2016. május 30.

dr. Tarjányi Tamás
jegyző
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