
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
1/2019. (II.07.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) 
és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Patvarc Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi 
költségvetéséről (továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:  
 

I. fejezet 
 

A rendelet hatálya 

1. § 
 
 A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre 
(intézményre) terjed ki. 

 
 

II. fejezet 
 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § 
 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főbb egyenlegeit az alábbiak szerint 

állapítja meg 
 

Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN 102 090 
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN 102 090 
Működési célú bevételek összesen 
finaszírozás nélkül 

35 937 

Működési célú kiadások összesen 
finaszírozás nélkül 

40 062 

Működési költségvetés egyenlege -4 125 
Felhalmozási célú bevételek összesen 
finaszírozás nélkül 

2 153 

Felhalmozási célú kiadások összesen 
finanszírozás nélkül 

62 028 

Felhalmozási költségvetés egyenlege -59 875 
Költségvetés összesített egyenlege -64 000 
  
  
Működési célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétel 

  
4 152 

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

                                 
59 848 



Belső finanszírozás összesen 64 000 
Működési célú finaszírozási bevételek  
Működési célú finaszírozási kiadások   
Működési célú finanszírozás egyenlege  
Fejlesztési célú finaszírozási bevételek  
Fejlesztési célú finaszírozási kiadások                     0 
Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege   
Külső finaszírozás összesen  
Finanszírozás összesen 64 000 
  

 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint fogadja el, amely 
tartalmazza a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. évi 
eredeti előirányzatát, a 2020. és 2021. évek prognosztizált előirányzatait jogcímek szerint. 

 

A költségvetés címrendje 

3. § 
 
(1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. 
 
(2) A támogatások, kiegészítések, és átvett pénzeszközök, a községüzemeltetés, sajátos bevételek, kiadások, a 
tőkejellegű bevételek és kiadások külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési rendelet 2/1, 2/2, 
2/3, 2/4 számú mellékletei tartalmazzák. 

 
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megosztását, a Rendelet 2. 
számú melléklete tartalmazza. 
 
(4) Az önkormányzat a közcélú munka keretében foglalkoztatottak átlagos létszámát 2 főben határozza meg. 
 
 (5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó bevételeit jogcímenként a 5. számú melléklet 
szerint fogadja el. 
 

4. § 
 
(1) 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el, mely tartalmazza a 2.§-
ban megállapított bevételi és kiadási főösszegének jogcímenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi 
létszámot. A működési bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztatási jelleggel – mérlegszerűen a 3. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetésében a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú melléklet, a 
beruházási kiadások előirányzatainak beruházásonkénti, a felújítási kiadások előirányzatainak felújításonkénti 
részletezését a 2/4. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
(3) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, 
valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 9. 
számú melléklet szerint fogadja el. 
 



(5) Az önkormányzat által közvetetten nyújtott támogatásokat a 6. számú melléklet mutatja be jogcímenként a 
2018. évben, illetve 2019. évre várható adatok szerint. 
 
(6) Az önkormányzat saját bevételei összegének kimutatását 2019-2022. évekre a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 
(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegeit 2018-
2021. évekre a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 10. számú melléklet mutatja be. 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
5. § 

 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a tervezett működési kiadások időarányos teljesítésére. 
 
(2) A felhalmozási kiadásokra abban az esetben lehet kötelezettséget vállalni, ha arról a Képviselő-testület külön 

döntést hoz, megjelölve annak forrását is. 
 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében a 

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerinti önkormányzati fejezeti tartalék 
terhére, az önkormányzat működőképessége megőrzését segítő kiegészítő támogatás iránti pályázati igényt 
nyújtson be. 

 
 
 

III. fejezet 
 

Az önkormányzati költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, módosításával, teljesítésével, 
illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését csak e rendeletének módosításával változtathatja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület céltartalékként 700 ezer forintot különít el a 2/2. számú melléklet Önkormányzati cím 
kiemelt előirányzatai között, mely a Vis maior esemény fedezetét biztosítja. 
 
(3) Az év közben képződő önkormányzati saját bevételi többleteket, illetve az értékesítésből, 
vagyonhasznosításból származó többletbevételt a működési és fejlesztési hiány csökkentésére kell fordítani. 
 

IV. fejezet 
 

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 
 

7. § 
 



(1) A költségvetési szerv év közben a tervezett, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az 
éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:  
 

-a többletbevétellel járó feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó 
közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg 
erejéig, illetve 
 
-szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelheti, 
jóváhagyást követően. 

 
(2) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az 
önkormányzat részére évközben biztosított, felhasználási kötöttségű pótelőirányzat a rendelet módosítását 
megelőzően is felhasználható. 
 

8. § 
 

A Képviselő-testület 2019. január 1. napjával kezdődően 46.380.- forintban állapítja meg a Balassagyarmati 
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját. 

 
 

Záró és vegyes rendelkezések 

 
9. § 

 
Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019. 
január 1-jétől - visszamenőleges hatállyal- érvényesek. 
 

 
 
 

                       /: Bernáth Kornélia :/                            /: dr. Varga Andrea :/ 
                              polgármester                            jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve Patvarc 2019. február 7.                                                /: dr. Varga Andrea :/ 

            jegyző 


