


    

 Pásztó Városi Önkormányzat ....../2017. (         ) rendelete a
3/2017.(III.3.) költségvetési rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában foglaltak, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével  az
alábbiakat rendeli el:

1.§  Az  önkormányzat  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2017.  (III.3.)  rendelet
( továbbiakban: "R")

   2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

1.447.792 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

            1.447.792 E Ft              Költségvetési és finanszírozási kiadással

ebből: 1.261.394 E Ft működési bevétellel és kiadással

   186.398 E Ft felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:
  - a költségvetési bevételek összege   1.305.997 E Ft-ra,
  - a finanszírozási bevételek összege     141.795 E Ft-ra módosul.

  - a költségvetési kiadások összege 1.316.016 E Ft-ra,
  - a finanszírozási kiadások összege   131.776 E Ft-ra módosul.

2.§  A „R“ alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

    (1)  A „R“ 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

    (2)  A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

    (3)  A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

    (4)  A „R“ 4,  4.1.,  4.2.,  4.3. melléklete helyébe e rendelet,  4,  4.1.,  4.2.,  4.3.  melléklete
lép.

    (5)  A „R“ 5.,  5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.,  5.1. melléklete lép.



    (6)  A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

    (7)  A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

     (8)  A „R“ 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép

     (9)  A  „R“ 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

   (10)  A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

   (11)  A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

   (12)  A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

   (13)  A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

   (14)  A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

   (15)  A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

    A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

3.§  Ez a rendelet   2017. május  …..-én lép hatályba.

Pásztó, 2017. május 18.       

           Dömsödi Gábor                             Dr. Gajdics Gábor
  polgármester                                                   jegyző
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Előzetes hatástanulmány
( a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi
költségvetésről szóló 3/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet

 1. sz. módításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
előírásai alapján történt.
A  2017.  évi  költségvetési  rendelet  módosítás  előkészítése  során  hatásvizsgálatot
végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben,  valamint a jelenlegi
módosítási  javaslatban  szereplő  tételek  és  ennek  végeredményeként  a  módosított
költségvetés   megvalósításának  lehetőségét  és  hatását.  Az  előzetes  hatásvizsgálat  a
módosító  tételekre  és azok hatására terjed ki.
A rendeletmódosítás  az  új  államháztartási  számviteli  szabályoknak  való  megfelelést
biztosítja, ezért gazdasági hatása jelentős.
A rendelet  módosítása  szükséges  feltétele  a  törvényes  és  szabályos  gazdálkodásnak,
meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit.

2.  A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3.  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
     A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4.  A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
      következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) - (3) bekezdése szerint a
jegyző  által  elkészített  költségvetési  rendelet-tervezetet  a  polgármester  nyújtja  be  a
Képviselő-testületnek.
A 2017.  évi  Költségvetés  elfogadása  óta  felmerültek  olyan   előirányzat  módosítási
igények,  melyeket  a  költségvetési  rendeletben  át  kell  vezetni  az  önkormányzat  és  az
intézmények tekintetében is.  Ezek egy része   központi  pótelőirányzat,  amelyek fontos
elemei  a  költségvetésnek,  és  módosításuk  teszi  aktuálissá  a  mindenkori  állami
támogatások előirányzatát. Másik része saját hatáskörű előirányzat módosítás, amelyek év
közben felmerülő vagy megváltozó gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik
a költségvetés kiadásainak és bevételeinek változását.

      A  rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési  egyensúlyt, megakadályozná
      a szabályszerű, megfelelő előirányzatokkal alátámasztott, fegyelmezett gazdálkodást.   

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
    feltételek

A rendelet-alkotáshoz,  a  végrehajtásához  a  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2017. május 18.

Dömsödi Gábor
polgármester



Szöveges indoklás a …../2017.(........) sz. rendelethez

A 2017.  évi  költségvetés  1.  számú  módosítása  során   több,  központi  és  saját  hatáskörű
előirányzat változásra teszünk javaslatot.
A  rendeletmódosítás  kapcsán  átvezetjük  a  költségvetésen  azokat  a  kiadási  és  bevételi
főösszegre ható  módosításokat, amelyek  biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.
A 2017.  évi  költségvetés  elfogadása   óta  történt  gazdasági  események  hatása  miatt  ez
mindenképpen szükséges.

Az 1. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege mindösszesen
1.447.792    e Ft-ra   emelkedik. (1.1. melléklet Bevételek) 
     
Az állami támogatások 2017. évi előirányzatát a következő központi pótelőirányzatok emelik.
 +   1.860 e Ft  Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (1.-4. hó)
 +   7.952 e Ft  Szociális ágazati összevont pótlék ( Pásztói Gondozási Központ)
 +      812 e Ft  Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)
Összességében az állami támogatás előirányzata 10.624  e Ft-al emelkedik. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján 30 e Ft összeget átadtak a Pásztó Városi 
Önkormányzatnak, egy súlyos helyzetbe került személy támogatása céljából.
A működési célú támogatás előirányzata ÁH-n belülről ezzel módosul.

A felhalmozási célú támogatások bevételének előirányzatát 1.000 e Ft-al javasoljuk növelni. 
Itt a területalapú támogatás és a zöldítés támogatása összegét terveztük. 

 A közhatalmi bevételek közül az Idegenforgalmi adó előirányzatának  1.000 e Ft-os emelése 
szerepel a rendelet-tervezetben. A 2017. évi aktuális teljesítési adatok teszik lehetővé ezt a 
módosítást:  a költségvetésben tervezett 600 e Ft összeget már meghaladta a befolyt 
adóbevétel. Ez fontos az önkormányzat forrásainak növelése érdekében. 

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata ÁH-n kívülről 54 e Ft-al  emelkedik a 
kölségvetésben elfogadott összeghez képest. Ez az EU-tól nemzetközi kapcsolatok kiépítésére
megnyert pályázati összeghez kapcsolódik: a költségvetésben tervezetthez képest az árfolyam
változás miatt ennyivel magasabb  összegű  támogatás érkezett a számlánkra. 

A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében a 2017. évre megkötött folyószámla-hitel 
szerződés keretösszegét 90. 000 e Ft-ról 110.000 e Ft-ra emeljük. Ennek előirányzati hatását 
most vezetjük át a költségvetésen.

Az előző évi költségvetési maradvány összege a 2016. évi zárszámadás elfogadása után vált 
véglegessé. Összességében (önkormányzati szinten) a maradvány összege kedvezőbben 
alakult, mint azt  a költségvetés készítésekor terveztük. A 2017. évi költségvetés 13. § -a 
szerint „Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények maradványukat 
kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a 
kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja“
Ez azt jelenti hogy az egyes intézményeknél a szabad pénzmaradvány összegével az 
intézmény finanszírozás előirányzata csökken. (Ez leginkább a Polgármesteri Hivatalt érinti)
Az előző évi  maradvány előirányzata  összességében 6.795 e Ft-al emelkedik.   

Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 1.000 e Ft-al növeljük. 
Ez a nettó finanszírozásban szereplő átfutó -megelőlegezett- tételek miatt merül fel, és a 
Magyar Államkincstár utasítása alapján bevételi és kiadási előirányzatban is azonos összeggel
előirányzatként is szerepeltetni kell az önkormányzatoknak.
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Mindezek eredményeként az Önkormányzat 2017. évi bevételi  előirányzatait  összességében 
40.503 e Ft-al javasoljuk emelni.

A   kiadási  előirányzatok  összességében  ezzel  megegyezően  változnak:  40.503  e  Ft-al
emelkednek a költségvetésben tervezetthez képest. (1.1. melléklet Kiadások)

A személyi  juttatások  és  járulékainak  előirányzata  az  intézményeknél  a  bérkompenzáció
összegével emelkedik.  Ez a központilag biztosított  bér-elem valamennyi  intézményt  érinti.
Ugyancsak  emeli  a  személyi  juttatások  és  járulékainak  előirányzatát  a  Szociális  ágazati
összevont pótlék, amelyet szintén  központi forrásból finanszíroznak. Ez csak a Gondozási
Központ intézménynél jelentkezik.  (Az előző évben szociális  ágazati  pótlék,  és kiegészítő
pótlék volt, ez évtől összevonták).
Szintén a személyi juttatások és járulékai előirányzatát  növeli a kulturális  illetménypótlék,
amely  ez  évtől  van  hatályban,  központi  forrásból.  A  Művelődési  ház  és  a  Múzeum
alkalmazottai részesülnek belőle.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezek miatt  10.624 e Ft-al
növekedik.

A dologi kiadások előirányzata önkormányzati szinten 7.971 e Ft-al emelkedik. Ez részben az
intézmények kötelezettséggel terhelt  maradványának kiadási előirányzatából ered.  Részben
pedig abból a szabály változásból, hogy a szünidei gyermekétkeztetést már nem a szociális
ellátások között kell szerepelteni -mint ahogy az a költségvetésben szerepel-, hanem a vásárolt
élelem főkönyvi számlán (dologi kiadások). Így az előirányzat összege az ellátottak pénzbeli
juttatása sorról átkerült a dologi kiadások közé. ( 3.133 e Ft)

Az egyéb működési kiadások előirányzatát 3.241 e Ft-al javasoljuk megemelni. Ez két tételből
tevődik  össze:  1.291  e  Ft  a  2016.  évi  állami  támogatások  elszámolásából  származó
visszafizetési  kötelezettség;  a  másik  a  Képviselő-testület  döntése  értelmében  a  Nógrád
Megyei  Regionális  Vállalkozásfejlesztési  Alapítványnak  átadandó  célhoz  kötött  támogatás
1.950 e Ft (kamattámogatás)

A tartalék  előirányzata  2.564  e  Ft-al  csökken.  (Ez  a  forrása  az  EGYMI  tálalókonyha
berendezései beszerzésének, valamint az előzőekben említett kamattámogatásnak.)

A beruházási   kiadások előirányzatát  2.984 e Ft-al  javasoljuk emelni.  Ebből  a  karácsonyi
díszkivilágítás eszközeire 270 e Ft-ot,  a kisértékű eszközök beszerzésére pedig 2.714 e Ft-ot
javasolunk előirányozni. ( Önkormányzat 2.614 e Ft, Gondozási Központ 100 e Ft).
A kisértékű eszközbeszerzések között szerepel az EGYMI tálalókonyhára kötelezően előírt
felszerelések, berendezések értéke, valamint térfigyelő kamera-szett vásárlása.

A  folyószámla  hitelkeret  összegének  emelése  a  kiadási  előirányzatoknál  is  ugyanazt  a
módosítást teszi szükségessé, mint a bevételeknél. (+20.000 eFt)

Az  intézmények  1.  módosítási  javaslatban  szereplő  előirányzat  változásai  részletesen
megtalálhatók a 9.2 – 9.6 számú mellékletekben.

 Az előzőekben felsorolt  változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé
 teszik a 2017. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását. 

Pásztó, 2017. május 18.

                                                                                               Dömsödi Gábor
                                                                                                 polgármester
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