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A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendeletének módosítására

1. sz. módosítás

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. májusi ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,

  Intézményirányítási és Szociális Bizottság
Véleményezi: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előkészítette: Dr. Sándor Balázs jegyző irányításával a Pénzügyi Osztály
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PÁSZTÓ  VÁROS   POLGÁRMESTERE

 3060 PÁSZTÓ,  KÖLCSEY F. U. 35.
     (06-32) *460-753 ; *460-155/113
 FAX:  (06-32) 460-918



Pásztó Városi Önkormányzat ....../2015 (...........) rendelete a 
4/2015. (II.27.) 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,  valamint  az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  23.  §  /1/  bekezdésében  meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1.§.  Az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2015.  (II.  27.)
rendelet( Továbbiakban: "R")
  2§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

1.585.113 E Ft Költségvetési bevétellel
1.585.113 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft
1.355.597 E Ft

229.516 E Ft

Költségvetési egyenleggel
ebből működési kiadással
felhalmozási kiadással

állapítja meg.

2.§.  A "R" 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.

        A "R" 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

        A „R“  2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.

        A "R" 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1 melléklete kerül.

        A "R" 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2 melléklete lép.

    A "R"  9.3.1-9.3.7  számú mellékleteit  változatlan  tartalommal  fogadja  el  a  Képviselő
testület.

        A "R" 9.3.8/A melléklete helyébe e rendelet 9.3.8/A melléklete lép.

3.§. Ez a rendelet 2015. május 30-án lép hatályba.

Pásztó, 2015. május 20.

Dömsödi Gábor Dr. Sándor Balázs
  polgármester          jegyző
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Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi
költségvetésről szóló …./2015. (….....) önkormányzati rendelet

2015. májusi 1. sz. módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
előírásai alapján történt.
A  2015.  évi  költségvetési  rendelet  módosítás  előkészítése  során  hatásvizsgálatot
végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, 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.  A  módosítás  pozitív  társadalmi  kihatással  van  a  közfoglalkoztatásra,  a
szociálisan rászorultakra és a sportszervezetekre, összességében a lakosság egészére. A
rendeletmódosítás  gazdasági  hatása  jelentős,  mivel  a  2015.  évi  költségvetés  eredeti
előirányzat növekedése további célok megvalósítását  biztosítja. A költségvetési módosító
rendeletbe  foglalt  szabályok  betartásával  az  önkormányzat  működése  várhatóan
zavartalaunl biztosítható.

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

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  24.§  megfelelően  a  helyi
önkormányzat  rendeletében  meghatározott  tartalommal  mérlegeket  és  kimutatásokat
készít.  Az  eddigiekhez  képest  plusz  adminisztratív  terhet  jelent  az  önkormányzatok
gazdálkodását  szabályozó  jogszabályok  pl.  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az új pl. a
feladatellátás  részletezését  bemutató  kimutatások  készítésére,  kötelezettségvállalási-
nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások. A költségvetési számvitellel, az időközi
jelentésekkel kapcsolatban naponta jelennek meg újabb jogszabályok.

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 2015.  évi  költségvetés  elfogadása  óta,  felmerültek  olyan   előirányzat  módosítási
igények,  melyeket  a  költségvetési  rendeletben  át  kell  vezetni.  Ennek  meghatározó
hányada  a  központi  előirányzat  módosítás  és  kis  része  a  saját  hatáskörben  javasolt
előirányzat változás.
Az  állami  támogatás  pótelőirányzatának  átvezetése,  a  szükséges  saját  hatáskörű  és
felügyeleti  hatáskorű  módosítások a kiegyensúlyozott,  törvényes gazdálkodás feltételeit
biztosítják.  A rendeletmódosítás  elmaradása  felborítaná  az  egyébként  sem  túl  stabil
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költségvetési egynesúlyt.

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

A rendelet-alkotáshoz,  a  végrehajtásához  a  tárgyi  és  személyi  feltételek  korlátozottan
rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2015. május 20.

Dömsödi Gábor
polgármester
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Szöveges indokolás a ........./2015. (........) sz. rendelethez

A költségvetési rendeletmódosítás során átvezetjük a költségvetésen a központi előirányzat
változásokat  és  a  saját  hatáskörű  előirányzat  változásokat.  Az  alábbi  kiadási  és  bevételi
főösszegre ható módosításokra teszünk javaslatot.
A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások főösszege + 14.508 e Ft-al emelkedik.

A költségvetési rendelet módosításának indokait az alábbiakban összegezzük:
Bevételek:
- önkormányzat működési támogatása + 17.400 e Ft

/ezt központi pótelőirányzatként kaptuk, szociális segélyekre/

- önkormányzat felhalmozási támogatása +      101 e Ft
/központi pótelőirányzat a lakossági közműfejlesztés támogatására/

- működési célú pénzeszköz átvétel (PH) +        88 e Ft
/a 2014. évi választások elszámolása után kapott többlettámogatás/

- egyéb működési célú átvett pénzeszköz -   3.594 e Ft

- fejlesztési hitel felvétele +        74 e Ft

- intézményi működési bevételek előirányzatának emelése (PH)                                 +      439 e Ft
Összesen:    14.508 e Ft

Kiadások:
- személyi juttatások +      411 e Ft

/a polgármesteri hivatalban dolgozó  közmunkások részére kifizetett
 alkalmi munkabér a közmunkás szerződést megelőzően/

- dologi kiadások -       429 e Ft
/hitel kamatának csökkenése (698 e Ft), intézményi kiadások
előirányzat változása/

- ellátottak pénzbeli juttatása + 18.152 e Ft
/szociális ellátások (FHT, rendsz. szoc. segély, lakásfennt. Tám.),
amelyekhez 80% és 90%-os mértékben állami támogatást kapunk/

- egyéb működési célú kiadás +      273 e Ft
/munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos befizetési kötelezettség/

- egyéb felhalmozási kiadás +   5.101 e Ft
/+ 5.000 e Ft sporttámogatás növelése (132/2015. (IV. 30.) sz.
határozat alapján + 101 eFt lakossági közműfejlesztés támogatás/

- hitel törlesztés -    9.000 e Ft
/a költségvetésben tervezett hitel felvétele nem valósul meg, más hitel
konstrukció ügyintézése van folyamatban (kormányengedélyt követően).
2015-ben törlesztés nem terheli az önkormányzatot

             (jelen ismeretünk szerint)/                                                                                                               
Összesen:    14.508 e Ft
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Szám :       / 2015. 

 
         A határozati javaslat elfogadásához 

  minősített szavazattöbbség szükséges! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat 2015. májusi ülésére 
Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előkészítette: Horváth Klára Pénzügyi Ügyintéző 

Pásztó  Város   Polgármestere 
 

 3060 Pásztó,  Kölcsey F. u. 35. 
     (06-32) *460-753 ; *460-155/113 
 Fax:  (06-32) 460-918 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül 
előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az 
önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét 
határozatban kell megállapítani. 
 
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeit – évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell 
megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. 
Mivel a költségvetés elfogadása után a fejlesztési célú hitel (vis-maior önerő) változása következett 
be, így az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összege is változott, ami 
indokolja a határozati javaslat módosított elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt 
táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Pásztó, 2015. május 19. 
 
 
 
         Dömsödi Gábor 
            polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
  Dr. Sándor Balázs 
           jegyző 
 
 
 
 
 
 



Ezer forintban!

2015. 2016. 2017. 2018.

A B C D E F G

Helyi adók 01               316 500                      316 500                 316 500                              316 500                                                               1 266 000    

Tulajdonosi bevételek 02                 28 964                        28 964                   28 964                                28 964                                                                  115 856    

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 03                   4 050                          4 050                     4 050                                  4 050                                                                    16 200    

Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése
04

                16 000                        16 000                   16 000                                16 000                                                                    64 000    

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhezt 
kapcsolódó bevételek 05                                                                         -      

Privatizációból származó bevételek 06                                                                         -      

Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések 07                                                                         -      

Saját bevételek (01+… .+07) 08               365 514                      365 514                 365 514                              365 514                                                               1 462 056    

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a 09               182 757                      182 757                 182 757                              182 757                                                                  731 028    

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség 
(11+…..+17) 10                        -                                 -                             -                                          -                                                                              -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat 11                                                                         -      

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12                                                                         -      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13                                                                         -      

Adott váltó 14                                                                         -      

Pénzügyi lízing 15                                                                         -      

Halasztott fizetés 16                                                                         -      

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17                                                                         -      

1. sz. melléklet
Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS Sor-szám
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei ÖSSZESEN
G=(C+D+E+F)



Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség (19+…..+25) 18                      230                          6 573                     6 343                                        -                                                                      13 146    

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb 
ktg-ek 19

                     230                          6 573                     6 343                                        -                                                                      13 146    

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
20

                                                                        -      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21                                                                         -      

Adott váltó 22                                                                         -      

Pénzügyi lízing 23                                                                         -      

Halasztott fizetés 24                                                                         -      

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25                                                                         -      

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26                      230                          6 573                     6 343                                        -                                                                      13 146    

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27               182 527                      176 184                 176 414                              182 757                                                                  717 882    
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