Páty község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (V. 25) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 11.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
1.517.270.269 forintban,
aa) - működési kiadását:
1.299.358.566 forintban,
ab) - felhalmozási kiadását:
217.911.703 forintban,
b) bevételi főösszegét
1.143.240.710 forintban,
1.097.725.710 forintban,
ba) - működési bevételét:
bb) - felhalmozási bevételét:
45.515.000 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 201.632.856,-Ft költségvetési
maradványt vesz igénybe.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 172.396.703,-Ft
költségvetési maradvány vesz igénybe.
(4) A képviselő-testület a 2016. évben az évközi többletigények, valamint az elmaradt
bevételek pótlására 308.057.069 Ft tartalékot tervez, amelyből
a) általános tartalék 153.602.269 Ft,
b) céltartalék 154.454.800,-Ft. A céltartalékok olyan évközi intézkedések kiadásának
fedezetéül szolgálnak, amelyek céljai és rendeltetése a költségvetési rendelet
elfogadásával egyidejűleg meghatározásra kerülnek, azonban a költségvetési kiadási
előirányzat pontos helye a költségvetési rendelet elfogadásakor még nem ismert,
illetve a felhasználás bizonytalansági tényezőt hordoz magában, vagy további
képviselő-testületi döntéstől, illetve más, előre meghatározott feltétel bekövetkezésétől
függ.”
2.§ A Rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A képviselő-testület a Pátyi Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatát
158 970 986 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda kiadási és bevételi előirányzatát 266.079.820,-Ftban állapítja meg.
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(3) A képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár kiadási és bevételi
előirányzatát 60.291.380,-Ft-ban állapítja meg.”
3.§ A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A képviselő-testület a költségvetési működési bevételek és működési kiadások
egyenlegét -201.632.856,-Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 172.396.703,-Ft-ban határozza meg.”
4.§ A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (2) A képviselő-testület által engedélyezett létszámkeretet intézmények szerinti bontásban
a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat által irányított költségvetési
szervek 2016. évben engedélyezett létszámát 98 főben állapítja meg a képviselő-testület.”
5.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Páty, 2017. május 25.
Dr. Hekman Tibor
jegyző
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