PATVARC t<ozsEc ÖxroniuÁNYzAl Á tópvtspró- rp,sr urp,rpxp,rc
1l202I. (IL 15.) önkotmányzati rendelete
s é g Ö nko rmány z atának 2021. év i költs é gveté s é ről

P atv at c KÖz

Patvarc l(Özség Önkormányzatának l(ópvisclő-tcstiilcte a kataszúőfavódelcmtőI és a hozzá
kaPcsolódó cgycs tÖrvónyck módosításáról szőIő 201,1, évi CXXVIII. tőtvény 46.
§ (4)
bckezdésébenkaPott hatáskötóben eljárva, tekintettel a vcszélyhelyzct kihrrdctósérőI
szőlő
478/2020. (XI. 3.) I(orm. tendclcüc, az Alaptőwény 32. cikk (1) b"k""jé, a,), d) ós
I pontla ós az
államháztartásrŐL szőlő 2011, évi CXCV. töruény (továbbiakbarr, Áht.; z+s'p> bekczdésébcn
kaPott felhatalrnazás alapján - a polgármestet űtján patvarc korreg'
önkormányzata
(továbbiakban: önkormányzat) 2021. év| költségvctéséról (továbbiakban: tindelct) u,
Áaaai

tendeletct alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatá|ya
1.§

A Rcndele t hatálYa a I(éPviselŐ-testülette és az önkormányzat által fenntartott köItségvetési
szcrvfe (intézményte) terjcd ki.
II. feiezet

A kÖltségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértékeés
ftnans zit o z ás ának m

ó dj

a

A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
(1) A KéPviselŐ-testÜlet az Önkormányzat2021. éviköltségvetésének főbb egyenlegcit
az a|ábbiak
szcrint állapitja meg

Onkormányzati bevétetet< ÖSSZBSEN
önkormányzati kiadaókÖSSZBSEN

Működési célúbevételck összcsen
Ftnasztrozás nélkül
Működési célúkiadások összescn
ftnaszítozás nélkiil
Működési költségvetés egyenlege
F e|halmozási célúbcvételek összescn
ftnasztozás néIkül
F eIhalmozási célúkiadások összcsen
ftnansztrozás nólkül
Felhalmozási költségvetés egyenlege
Költségvetés összesített egyenlege

Működési célű előző évi pénzmaradvány
igónybevétcl
tr elhaknozási célúclőző évi p énzmandv ány
igónybcvótclc

238 690
238 690
37 90B
47 768
-9860
55 782
190 922
-135 740
-145 000

6 59B
1,90 922

145 000

Belső ftnanszítozás összesen
Működési cólú finanszirozási bevétclek
Működési célúfinansz lrozási kiadások
Működési célúfinans zitozás egyenlege
Fcjlcsztési cólú finansz trozási b cvételek
Ijeilesztési cé]rű finansztozási kiadások
Feilesztési célúfinans zítozás egyenlege
külső ftnanszítozás összesen
Finanszítozás összesen

0

145 000

(2) A Kópviselő-tcstület az önkormányzat költségvetési métlegót az 1, számú mclléklct szcdnt
um"ly tarta7tlazza a rnűködósi célúbevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célrŰ,
fogadia
"i
b.vót"l.k ós kiaclások 2()21. ővi ctccleti clőirányzatát, a 2022. - 2024. évek ptognosz,tiz,ált
c|őtrány z atait j ogcímck s z erint.

A költségvetés címtendie
3.§
(1)

Az önkormányzat költségvctésénck címtendjét a Q) bekezdés szednt

á|IaPÍ[a meg.

a községtiz-crncltetés, sajátos bevételck,
Q) A tánrugatások, kicgészítések,és áwett pénzeszkőzök,
cgy-cgy címct. A címrcndet a
alkotnak
kiilön
Üudáuok, a tőkc je[c§ű bcvételck és kiadások
költségvctési rcndelct 2 / 1,, 2 / 2, 2 / 3, 2 / 4 számu mellékletei tartdmazzák.

mcgállapítottbevételek fotrásonkénu, kiadások jogcímenkénúmegosztását,
a Rendelet 2. számű mclléklcte tartaknazza.
(3)

Az

@

(1) bckezdésben

Az, önkormány

zat

a közcélú munka kcretébcn foglalkoztatottak

áíJagos létszárnát

4

főben

hatátozza meg.
(5)

A Képviselő-testtilet

a

központi költségveté sből származó bcvételcit jogcímenkénta 5. számu

melléklet szcrint fogadja el.

4.§
A I(épviselő-tcstülcta2021,. évi költségvctósénck pénzügyi mérlegéta2. számllmelléklet szednt
m"ly tarta|ntazzaa 2.§-ban mcgállapított bevéteü és kradási főösszcgénck jogcímenkénti
iog^dja
"i,
mJgoszlását és a statisztik ai átlagos á\Iományi |étszámot. A múköclési bevótelr és kiadási
e1őtányzatokat - tájékoztatásijclleggel - métlcgszeríicn a 3. számu melléklct tartaknazza.
(1)

önkormányzat költségvetésóben a tőke jellegííbcvételck és kiadások mérlegét a 4. számu
bcruházásonkénti, a feLíjítási kiadások
-"uét l"., a ber|,házási kiadások e|őtányzatatnak
e|őtányzatanak fe\i\ításonkéntr tész|etezéséta 2/4. számu mclléklct szerint fogadja el.
Q)

A,

A költségvctési óvct követő 3 év várhatő e\őirányzatait, a költségvetósi év fo\yamatai és áthwződő
iatásai,.,^lÁint a gazdaságl, c|őrejc|zésck ismcretéb en az 1. számw melléklct tartalnlazza.

(3)

(a) A Kópvisclő-tcstü|ct az önkormányz^t 2021. évi c|őtányzat-feLhasználási
bontásban az 9. számű mcllóklct szcdnt fogadja el.

ütemtcrvét havi

(5)
j

Az Önkormányzat

á|tal közvctctten

nyújtott támogatásokat a 6. száműmclléklet mutatja be
év re v árhatő adatok szcíint.

ogcímenké nt a 2020. óvben, illetvc 2021,

(6) Az Önkormányz^tsajátbevételci összcgénck kimutatását 2021-2024.évckre
a7, számímclléklct
taftalnazza.

(7) Az adósságot kclctkcztető ügyletckből credő fizctési kötclczcttségck futamrdó vógéig
fcrrnálló
összegeit 2021-2024. évcktc a B. számtl melléklet szednt fogadja el.
(B)

Áz EuróPai Uniós

támogatással megvalósuló ptogramok előrrányzatait

mutatia be.

A költs égvetésvégreh aitásának szab

a 10, számúmciléklct

ály ai

5.§
(1)

A KéPviselŐ-tesüle t fe|hataknazza a po\gáímestcft, a tervezettműködési kiadások időarányos
tcllesítésére.

(2)

A felhalrnozásikiadásokta abban

az esetben lehet kötclezettségct vál]alni,ha arrőla l(épviselő,
testiilet kiilön döntóst hoz, mcgjelölvc annak fortását is.

IIL fejezet

Az Önkotmányzatiköltségvetés egyes előfuányzatainak megállapításával, módosításával,
teli

e s

ítés éve l,

illetőleg felhas

znáIáts

ával kapcs olato s tendelkez

és

ek

c

tendelctének módos ításával

6.§
(1)

A

l(éPviselŐ-testiilet

vá.|toztathatja meg,

az

önkormányzat

költsógvetósét csak

(2) A KéPviselÓ-testrilet céltartalékkónt 2 O00 ezer fodntot krilönít eI a 2/2. számű melléklet
ÖnkormánYzaú cinkiemelt e|Őtányzatai között, mely a Vis maiot esemény fed,ezetétbiztosíga.
(3) Az év kÖzbcn képződő önkormányzaa saját bevéteü többleteket, illetve az értékesítésből,
vagYonhasznosításból származő többlctbevé te\t a tarta\éknöveléséte kell fotdítani.

rV. fejezet

Az Önkotm ányzati költségvetés végteha itásáva|kapcsolatos rendelkezések
7.§
(1)

A

kÖltségvctésiszelw Óv közben a teí\rczett, illctve módosított előtányzatát meghaladó
az éves személyi juttatások és az azzaIösszcfüggó munkaadóitcrhcló járulékok

tÖbblctbevótelóből

eIőlrány zatát legfelj cbb

;

,a tÖbbletbcvétcllel járő feladat elvégzósóhcz szüksóges,
neln a szcmélyi juttatások körébc
tartoző kÖzvctlen és közvetctt kiadásoknak az adott bcvétclbőL tati.énő tcllesítéscután
fcnnmatadó ös szeg ctejéig, illetvc

_szerződ,ós, rncgállapodás esctén az abban mcghatátozott összcggcl,
idő szakra emclh eti, őv áhagy ást kövctő cn.

a meghatározott

1

fejezet, vagy elkülönített ál]ami
Q) A, orczággyílés, a l(ormány, illewc valamely költsógvetósi
pén u|up áItá| u" önkormányzat tészőrc évközbcn biztosított, fc|hasznáLási kötöttségú
pőte|őttányzat a rcnde|ct módosítását mcgc|őzően is felhasználhatő.

8.§

A

l(épvisclő-testület 2021, január 1,. napjáva| kezdődően 4(1.380.- fodntban állapitja mcg
Ralassagyarmati I(özös Önkormány zaú Htvatal köztrsztvisetőinek i7etményalaPját.

a

Zárő és vegyes tendelkezések

9.§

Ez a Rcndelct a kihitdetés naplát követő í]apon |ép hatáIyba. A

pénzűgyi bevétcÜ és kiadási

e\őtányzatok2021,. janwár 1-jétőI - visszamenőlcges hatállyal_ érvényesek.

J(k@
/z dt.lÍatga lndteaz/
,

/:Benátb Kotnélia:/

jegyző

polgármester

I(hitdetvc Patvatc 2021. fcbruár

1,5.

,ffi q^k^ a-"a<_
lndtea
z/

yegyző

gnhr*

