Páty Ktizség O n ko ľm ányzat Képviselő-testü letének
412017. (II. 15.) iinkoľmányzati ľendelete
Páty Kłizségonkorm ányzat2017. évĺköltségvetéséľől
Páty Kozség Önkormźnyzat Képviselő-testülete az Ä|aptörvény 32' cikk (2) bekezdésében
meghatćrozott eredeti jogalkotói hatáskorben, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkorében el1źrva a kovetkezőket rendeli el:

l.

$

(1) Päty Kozség onkormányzat

Képviselő-testülete

koltségvetési szervei 2017 . évi költségvetésének
a) kiadási főłisszegét
b) bevételi főłisszegét

az

Önkormányzat

és

32l' ezer forintban
ĺ 533 321 ezer forintban
1 533

tůlapitjameg.
(2)
bevételi és kiadási foösszegből az tilamhźntaĺäsrőlszolő
^ (továbbiakban: Aht.) 23.$-a szeľint a
torvény

a) költségvetési bevételek tisszege 892 057
b) költségvetési kiadások összege 1 067 238
c) kiiltségvetési hiány iisszege
175 181
d) finanszíľozási bevételek iisszege 641Ż64
e) finanszíľozási kiadások iisszege 466 083
f) belső finanszíľozási összege
641264
(költségvetési ma radvány)
g) külső finanszírozás łisszege
0

(3)

20ll. évi CXCV.

ezeľ foľint
ezer foľint
ezer foľĺnt
ezeľ foľint
ezeľ forĺnt
ezeľ foľint

ezeľ forint

(l) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főosszeg előiränyzatait az

ĺllt.^z
zs . $ (2) bekezdésének megfelelően

a

rendelet

1- l

o. számú melléklete hattrozza

meg azzal, hogy:

1.

az

l'

melléklet Páty KÖzség onkormányzat 2Ol7. évi költségvetési mérlegét

tartalmazza,

2.

melléklet Páty Kozség Önkormányzat és koltségvetésiszerveinek 2017. évi
|étszćlmadataittartalmazza,
3. a 3. melléklet Páty Község onkormányzat és koltségvetési szerveinek}Ol7. évi
tewezett költségvetési bevételeit tarta|mazza,
4. a 4. melléklet Páty Község onkormányzat és koltségvetésiszerveinek2O|7 ' évi
teÍv ezett kolt ségvet é s i k i ad á sait tarLalmazz a,
5' az 5. melléklet Páty Község onkormányzat 2Ol7. évi pályázati forrásból
megvaló suló fel adatokat tartalmazza,
6. a 6. melléklet a2017. évi tervezett támogatásokattartalmazza,
7. a 7. mellék|et a2017. évi tervezett felújításokattartalmazza,
8. a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2Ol7. évi tervezett beruhäzźsi
ki ad á s ait tartalm azza,
9. a 9. melléklet Ptlty Község Önkormányzat 2017. évi tervezett tartalék
előirtnyzataittartalmazza,
10. a 10. melléklet 2017 . évi előiľányzat felhasznźúásiütemtervet tarĺalmazza.
a 2.

I

2.

(l) Páty Község

$

költségvetésének

onkormányzat Képviselő-testĺilete az Önkormányzat

a) kiadási főösszegét
b) bevételi főłisszegét

974
974

749
749

2Ol7

évi

ezeľ forintban
ezer forĺntban

ällapitjameg.
(2) Pźlty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal2017

költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főtisszegét

007
186 007
186

. évi

ezeľ forintban
ezeľ forintban

állapítja meg.
(3) Páty Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete
koltségvetésének
a) kiadási főtisszegét
b) bevételi főiisszegét

305
305

853
853

a Pátyolgató

ovoda

2Ol7. évi

ezeľ forintban
ezer forintban

állapitja meg.

()Ptty

Község onkoľmányzatKépviselő-testülete a Művelődési Ház, Kozösségi és
Iskolai Konyvtár 2017 . évi koltségvetésének

főiisszegét
főiisszegét

a) kiadási
b) bevételi

66
66

712
712

ezer forintbnn
ezer forintban

á||apitjameg.

3.

$

(1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testtilete akonisztviselők illetményalapját

46.400 forintban határozza meg.

(2) Pźty Község onkormányzat Képviselő-testĹilete a közszolgälati tisztviselők, a
közalkalmazottak, valamint a mezóőr számźra 2017. évre a cafeteria keretet bruttó
200.000 forintban, a bankszámla-hozzäjárulás mértékéthavi nettó l0O0 forintban

állapítja meg.

(3) Páty Község

onkormányzat Képviselő-testülete

a

polgármester

felhasználhatő péĺuugyikeretet 2017 . évben l.ooo.ooo forintban állapítja meg.
(1)

A |oĺlásfelhasználásľól

tt|tal

a polgáľrnester a forrásfelhasználást koveto testuiett ulesen

tźljékoztatjaa képviselő-testtiletet.
tudomásul veszi'

A

tájékoztatást a képviselő-testület hatärozattal

(l) A

koltségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének
kotelezettségét, és a kiadási elóiränyzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A

4$

kiadási e|őir ány zat nem j ár felhasznál ási kötelezettséggel.
(2) A kÖltségvetésiszervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem
használhatók ťel, kivéve az źi|amhźlztaĺtásről szóló torvény végrehajtásáról szóló
368120ll (XII.3 l ) kormányrendelet. 50. s (2) bekezdésébenfoglalt eseteket.
(3) A koltségvetési szervek vezetői, a jegyzó írásbeli javaslata alapján, a polgármester
jóváhagyásäval a bérmegtakarítás és a teryezett jutalomkeret terhére jogosultak az
alkal mazottak részérejutalmat fizetni.
(4) A koltségvetésiszerveknél jutalmazäsra az egységes rovatrend Kl101. Törvény
szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti e|őirányzatának legfeljebb 12 o/o-ig,
vállalható kotelezettség.

s.s

A rendelet 6. 7.

8 és 9. mellékletében nevesített kiadási e|őirźnyzatok felhasználásáról

a képvi selő-testület hatćrozattal dont.

6.$

A

koltségvetésiszervek vezetői e|oirányzat vagy részelőiränyzat módosítási

kérelmüket írásban indokolni kotelesek.
7.S

A

gazdtikodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat

zäro|ni.
8.S

Az átmenetileg szabad pénzeszkozök rövid lejáratú lekötéséről vagy azoknak rovid

e.$

Ez

lejáratú _kizáro|agállampapírokban történő lekotésérőla képviselő-testület dont.

a rendelet a kihirdetését kovető napon lép hatályba.

Tibor

Székely Lász|ő
polgármester

ZARADEK

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Páty,Z)l7.február l5.

ibor

