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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2010. (VI.30.) számú rendelete 

az önkormányzat és költségvetési szervei 

2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 

 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször 

módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri 

hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre). 

 

2. § 

 

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az 

önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. 

 

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak 

egy-egy címet. 

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: 

 Polgármesteri Hivatal. 

Az alcímek felsorolását a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 

2009. évi költségvetésének végrehajtása 

 

3. § 

 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítésének bevételi 

főösszegét 171.277 ezer forintban, kiadási főösszegét 154.036 ezer forintban, 61.422 ezer 

forint teljesített költségvetési többlettel állapítja meg. 

 

A költségvetési bevételek 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási célú 

bevételeit a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: 
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 ezer forint 

 Megnevezés Önkormányzat 

Működési célú bevételek összesen: 140.032 

Ebből: 

 Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási 

áfa-visszatérüléseket és az értékesített tárgyi eszközök és 

immateriális javak áfáját) 16.249 

 Helyi adók, pótlékok, bírságok 17.801 

Saját folyó bevételek összesen 34.050 

 Átengedett bevételek 61.101 

 Állami hozzájárulások és 

 támogatások 31.111 

Állami támogatások és átengedett 

bevételek összesen 92.212 

 Támogatásértékű működési bevétel 11.021 

 Működési célú pénzeszközátvétel 

 államháztartáson kívülről 2.743 

Működési célú pénzeszközátvételek 13.764 

Előző évi központi és egyéb költségvetési 

kiegészítések, visszatérülések 0 

Működési célú előző évi 

pénzmaradvány igénybevétele 0 

Finanszírozási bevételek 0 

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6 

 

 ezer forint 

 Megnevezés Önkormányzat 

Felhalmozási célú bevételek összesen: 31.245  

Ebből: 

 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 10.224 

 Pénzügyi befektetések bevételei 0 

 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 12.258 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 22.482 

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó 

ÁFA visszatérülés 0 

ÁFA bevételek és az értékesített tárgyi eszközök és 

immateriális javak áfája 0 

Felhalmozási célú előző évi 

pénzmaradvány igénybevétele 0 

 Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel 8.763 

Finanszírozási bevételek 8.763 

 

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi (eredeti, módosított és teljesített) 

költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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A költségvetési kiadások 

 

5.§ 

 

(1) Az önkormányzat és intézményei teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított 

előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 

képviselőtestület az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 ezer forint 

 Megnevezés Önkormányzat 

Működési kiadások összesen: 121.891 

Ebből: 

 Személyi jellegű kiadások 37.918 

 Munkaadókat terhelő járulékok 10.156 

 Dologi jellegű kiadások (levonva az értékesített tárgyi 

eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetést és a kamatkifizetést) 

  42.304 

Folyó működési kiadások 

összesen 90.378 

 Támogatásértékű működési kiadás 8.428 

 Működési célú pénzeszközátadás 

 államháztartáson kívülre 2.696 

Működési célú pénzeszközátadások 11.124 

Társadalom-, szociálpolitikai juttatás és egyéb juttatás, 

támogatás, ellátottak pénzbeli juttatása 15.050 

Kamatkiadások (működési célú hitelek után) 0 

Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel) 0 

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5.339 

 

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi (eredeti, 

módosított és teljesített) költségvetési kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

6. § 

 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 ezer forint 

 Megnevezés Önkormányzat 

Felújítási, felhalmozási kiadások összesen: 32.145 

Ebből: 

Felújítási kiadások 797 

Felhalmozási kiadások 19.841 

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak 

utáni ÁFA befizetés 5.086 

 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.000 

 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 

 államháztartáson kívülre 0 

Felhalmozási célú pénzeszközátadások 6.000 

Kamatkiadások (fejlesztési célú hitelek után) 421 
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(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi teljesített, továbbá eredeti és 

módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

 

A költségvetési bevételek és kiadások 

 

7. § 

 

(1) Az önkormányzat 2009. évi (eredeti, módosított és teljesített) működési és felhalmozási 

bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) A kiegészítő melléklet a rendelet  8.. számú melléklete. 

 

A költségvetési létszámkeret 

 

8. § 

 

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények teljesített költségvetési 

engedélyezett létszámkeretét 

 Polgármesteri Hivatal: 17 főben 

 Közcélú foglalkoztatottak 19 főben 

 Önkormányzat: 36 főben hagyja jóvá. 

 

(2) A 7. számú melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeretet és az átlagos 

statisztikai állományi létszámot szakmai és egyéb dolgozó bontásban költségvetési 

szervenként és feladatonként mutatja be. 

 

A pénzmaradvány 

 

9. § 

 

(1) Az önkormányzatnak a 2009. évi gazdálkodása során jogszabályok szerint felülvizsgált 

pénzmaradványa keletkezett 66.280 ezer forint összegben, amelyből 45.006 ezer forint 

kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, 21.274 ezer forint pedig szabad 

pénzmaradvány. 

 

(2) A képviselőtestület az önkormányzat előző évi és tárgyévi jóváhagyott 

pénzmaradványát az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 
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Záró rendelkezések 

 

10. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 Visi Szilárd s.k. Füri Béla s.k. 

 jegyző P.H. polgármester 

    

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2010.06.30. 

 

Pátka, 2010.06.30. 

 

 

 Visi Szilárd s.k. 

 jegyző 


