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 Pásztó Városi Önkormányzat ....../2017. (         ) rendelete a 10/2017. (V. 26.) rendelettel
módosított  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

1.497.400 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

            1.497.400 E Ft              Költségvetési és finanszírozási kiadással

ebből: 1.304.336 E Ft működési bevétellel és kiadással

   193.064 E Ft felhalmozási bevétellel és kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:
  - a költségvetési bevételek összege   1.355.605 E Ft-ra,
  - a finanszírozási bevételek összege     141.795 E Ft-ra módosul.

  - a költségvetési kiadások összege 1.365.624 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“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5.  melléklete lép.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

    A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

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

Pásztó, 2017. június 22.       

           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 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított, 3/2017. (III. 3.) önkormányzati

rendelet 2. számú módosításához.

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, és az előző rendelet módosítás  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 jelenlegi
rendelet módosítás lényeges részét megnyert pályázati pénzeszközök képezik.

      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. június 22.

Dömsödi Gábor
polgármester



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

A 2017.  évi  költségvetés  2.  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 1. számú módosítása   óta történt gazdasági események hatása miatt
ez mindenképpen szükséges.

Az 2. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege mindösszesen
1.497.400 e Ft-ra   emelkedik. 

 Bevételek (1.1 melléklet)
     
Az állami támogatások 2017. évi előirányzatát a következő központi pótelőirányzatok emelik.
 +     436 e Ft  Bérkompenzáció támogatása az önkormányzati intézményeknél (5.hó)
 +  3.819 e Ft  Szociális ágazati összevont pótlék ( Pásztói Gondozási Központ)
 +     495 e Ft  Kulturális illetménypótlék (Teleki L. V. K. és Műv. K. , Pásztói Múzeum)
Összességében az állami támogatás előirányzata 4.750  e Ft-al emelkedik.

A működési célú támogatás előirányzata ÁH-n belülről jelentősen módosul: 44.663 e Ft-tal 
emelkedik. Ez két nyertes pályázatnak köszönhető.
Az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozása kiadásainak fedezetére 6.999 e Ft 
pályázati támogatásban részesültünk. 
A másik pályázat a „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna“ helyi foglalkoztatási paktum. A 
Terület és Településfejlesztési Operatív Program  (TOP) keretében kiírt pályázaton Pásztó 
konzorciumi tagként 37.664 e Ft támogatásban részesült, amely előlegként már a pályázathoz 
nyitott elkülönített számlára meg is érkezett.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata ÁH-n kívülről 195 e Ft-al  emelkedik. 
Ez az Óvoda  civil szervezettől kapott támogatása.

Mindezek eredményeként az Önkormányzat 2017. évi bevételi  előirányzatait  összességében 
49.608 e Ft-al javasoljuk emelni.

Kiadások (1.1. melléklet)

A   kiadási  előirányzatok  összességében  ezzel  megegyezően  változnak:  49.608  e  Ft-al
emelkednek az előző rendelet módosításhoz képest. 

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 bevételeknél  ismertetett  két  pályázat  szintén  érinti  a  személyi  juttatások  és  járulékai
előirányzatát. (16.001 e Ft)
Mindezek eredményeként a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata
20.751 e Ft-al növekedik.
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A  dologi  kiadások  előirányzata  önkormányzati  szinten  24.314  e  Ft-al  emelkedik.  Ez
túlnyomórészt a pályázati forrásokból finanszírozott kiadás (22.912 e Ft). Itt szerepel még a
korábbi testületi döntésnek megfelelően 37 db lakás energetikai tanúsítványának elkészítése
330  e  Ft  értékben.  Ugyancsak  a  dologi  kiadások  előirányzatát  javasoljuk  megemelni  a
hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása címén 1.000 e Ft-tal.

Az egyéb működési  kiadások előirányzatát  478 e  Ft-al  javasoljuk növelni.  Ez a  fogászati
ügyeleti ellátásra átadott pénzösszeg.

A tartalék előirányzata a jelenlegi rendelet-tervezetben 2.601 e Ft-al csökken. 
Ez a forrása a következő kiadásoknak: fogorvosi ügyeleti ellátás             478 e Ft
                                                               lakások energetikai tanúsítványa 330 e Ft
                                                               fiatal házasok lakástámogatása    793 e Ft
                                                               hátrányos helyz.gyerm. tábor.   1.000 e Ft

A  beruházási   kiadások  előirányzatát  a  pályázati  forrásokból,  a  pályázati  céloknak
megfelelően javasoljuk emelni 5.873 e Ft-al.
Az egyéb felhalmozási célú támogatás előirányzatát javasoljuk 793 e Ft-al emelni: a fiatal
házasoknak nyújtott, telek vásárláshoz kapcsolódó támogatásként (korábbi testületi döntés).

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 2. számú módosítását.

Pásztó, 2017. június 22.

                                                                                               Dömsödi Gábor
                                                                                                 polgármester
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