Páty község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (X. 27.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati
rendelet(továbbiakban Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének módosított
a) kiadási főösszegét
1.939.932.797,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 1.271.907.179,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 668.025.618,- forintban,
b) bevételi főösszegét
1.609.465.304,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 1.487.974.176,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 121.491.128,- forintban állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 1.§ (3)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 546.534.490,-Ft
költségvetési maradvány vesz igénybe.
(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja
meg:
a) az önkormányzat tartaléka összesen: 197.301.368,-Ft
aa) általános tartalék
33.909.999,-Ft
ab) céltartalék
163.391.369,-Ft,
melyek részletezését a 15. sz. melléklet tartalmazza.”
3.§ A Rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Polgármesteri Hivatalnál 2017.október 1-től létrehozott Műszaki irodára 1 fő
irodavezetői státuszt hoz létre.
(2) A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár létszámát 2017. május 1-i hatállyal 1 fő
művelődésszervező státusszal bővíti.”
(3) A (2) bekezdés eredménye képpen az önkormányzat és intézményeinek összesített záró
létszámát 103 főben állapítja meg.”
4.§ A Rendelet 1-15 melléklete helyébe jelen rendelet 1-11 melléklete lép.

5.§ A rendelet a következő 10.§-al egészül ki:
„10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”
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6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 1.§ (2) bekezdése

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Páty, 2017. október 27.
Dr. Hekman Tibor
jegyző
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Módosuló mellékletek
1. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

2. melléklet

Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi
engedélyezett létszámkerete

6. melléklet

a 2017. évi támogatási kiadások

7. melléklet

a 2017. évi tervezett felújítások,

8. melléklet

2017. évi tervezett beruházások

9. melléklet

Tartalékok

10. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

12. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

13. melléklet

a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése

15. melléklet

a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2017. évi költségvetése
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