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Pásztó Városi Önkormányzat ....../2016. (IX. …..) rendelete a 
8/2016.(VI.30.) rendelettel, 6/2016.(V.27.) rendelettel módosított,  2/2016. (II. 12.)

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  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2016.  (II.  12.)  rendelet
( továbbiakban: "R")

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

1.476.475 E Ft Költségvetési és finanszírozási 
bevétellel

1.476.475 E Ft Költségvetési  és  finanszírozási
kiadással

ebből:     1.356.729 E Ft
119.746 E Ft

működési kiadással 
felhalmozási kiadással

állapítja meg.

            A kiadások és bevételek főösszegén belül:
a költségvetési bevételek összege   1.354.789 E Ft-ra,
a finanszírozási bevételek összege     121.686 E Ft-ra módosul.

            A költségvetési kiadások összege 1.362.611 E Ft-ra,
            a finanszírozási kiadások összege    113.864 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" 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép.

(10) A „R“ 9.3.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2. melléklete lép.
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(11) A „R“ 9.3.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2.1. melléklete lép.

(12) A „R“ 9.3.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2.2. melléklete lép.

(13) A „R“ 9.3.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3.3. melléklete lép.

(14) A „R“ 9.3.4. melléklete helyébe e rendelet 9.3.4. melléklete lép.

(15) A „R“ 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép.

(16) A „R“ 9.3.6. melléklete helyébe e rendelet 9.3.6. melléklete lép.

(17) A „R“ 9.3.7. melléklete helyébe e rendelet 9.3.7. melléklete lép.

(18) A „R“ 9.3.8 melléklete helyébe e rendelet 9.3.8. melléklete lép.

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

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

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

A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

3.§ Ez a rendelet 2016. szeptember …..-én lép hatályba.

Pásztó, 2016. szeptember 20.

Dömsödi Gábor Dr. Gajdics Gábor
  polgármester                                                                  jegyző
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Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi
költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet

 3. sz. módításához

1.A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
előírásai alapján történt.
A  2016.  évi  költségvetési  rendelet  módosítás  előkészítése  során  hatásvizsgálatot
végeztünk,  amely  során  megvizsgáltuk  az  eredeti  költségvetésben,  az  1.  és  2.  számú
módosított előirányzatokban, 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
Képviselő-testület döntése alapján 2016. junius 30-i hatállyal megszűnt a Pásztói IPESZ,
ezért  a   rendelet  módosítása  most  nagymértékben  hatással  van  az  intézményekre.  Az
intézményi  struktúra  változása  és  ebből  következően  a  feladatok  átszervezése,  s  az
előirányzatok  változtatása   elkerülhetetlenné  tette  a  rendelet  módosítását,  amely  így
igazodik a megváltozott feltételekhez.
A  rendeletmódosítás  az  új  államháztartási  számviteli  szabályoknak  való  megfelelést
biztosítja,  gazdasági  hatása  jelentős,  mivel  a  2016.  évi  költségvetés  előirányzatának
változása további célok megvalósítását  biztosítja.  A költségvetési  módosító rendeletbe
foglalt  szabályok  betartásával  az  önkormányzat  működése  várhatóan  zavartalanul
biztosítható.

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

3.A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  24.§-ának  megfelelően  a  helyi
önkormányzat  rendeletében  meghatározott  tartalommal  mérlegeket  és  kimutatásokat
készít.  Plusz  adminisztratív  terhet  jelentenek  az  önkormányzatok  gazdálkodását
szabályozó  jogszabályok  pl.  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló
többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről
szóló  4/2013.(I.  11.)  Korm.rendelet,  illetve  a  feladatellátás  részletezését  bemutató
kimutatások  készítésére,  kötelezettségvállalási  nyilvántartások  vezetésére  vonatkozó
előírások. A költségvetési, pénzügyi  számvitellel, az időközi jelentésekkel kapcsolatban
gyakran jelennek meg újabb jogszabály változások.

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 2016. évi költségvetés elfogadása, illetve az előző költségvetési rendelet módosítás óta,

4



felmerültek olyan  előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át
kell vezetni. A legjelentősebb ezek közül a Pásztói IPESZ megszűnése, és feladatai  

      ellátásának további biztosítása, takarékosabb formában.

A központi pótelőirányzatok szintén fontos elemei a költségvetésnek, és  ezek változtatása
teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. Ezeken kívül vannak még
olyan helyi,  év közben felmerülő  gazdasági események, amelyek szintén  szükségessé
teszik a költségvetési rendelet kiadási és bevételi számainak változását is.
Ezek a saját hatáskörben végrehajtott módosítások továbbra is biztosítják a törvényes
gazdálkodás feltételeit. A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná az egyébként sem túl
stabil költségvetési egyensúlyt, akadályozná a 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, 2016. szeptember 20.

Dömsödi Gábor
polgármester
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Szöveges indoklás a …../2016.(........) sz. rendelethez

A 2016. évi költségvetés 3. számú módosítása során  több, saját hatáskörű előirányzat
változásra teszünk javaslatot.
A rendeletmódosítás  kapcsán  átvezetjük  a  költségvetésen  azokat  a  kiadási  és  bevételi
főösszegre  ható   módosításokat,  amelyek  továbbra  is  biztosítják  az  éves  költségvetés
egyensúlyát.
A költségvetés elfogadása, valamint az előző rendelet módosítás  óta történt gazdasági
események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

A  3.  számú  módosítási  javaslatban  a  költségvetés  kiadási  és  bevételi  főösszege
1.476.475 e Ft-ra   emelkedik.

A módosítási  javaslat  legjelentősebb  elemei  a  Pásztói  IPESZ 2016.  06.  30.-i  hatályú
megszűnésével kapcsolatos hatások.

A törvényi  előírások szerint egy megszűnt költségvetési szerv tárgyévi előirányzatait a
teljesítés  szintjére  kell  hozni.  Az  előirányzatok  maradványait  a  feladatokat  átvevő
költségvetési  szervhez kell  átcsoportosítani.  A megszűnést követő 60 napon belül záró
beszámolót kell készíteni a megszűnt költségvetési szervről. Ennek a kötelezettségünknek
eleget  tettünk,  a  beszámolót  augusztus  30.-án  továbbítottuk  a  Magyar  Államkincstár
részére.
A megszűnt költségvetési szerv előirányzatainak  időarányos, és még rendelkezésre álló
részét a jelenlegi javaslatban átcsoportosítjuk a feladatot átvevő kölségvetési szervekhez.

A Pásztói  IPESZ feladatait  a  Pásztói  Polgármesteri  Hivatal  vette  át.  Az  intézmények
pénzügyi,  gazdasági,  számviteli  feladatait  2016.  július  1.-től  a  Pénzügyi  Osztály,  az
intézményirányítási feladatokat pedig a Szociális és Igazgatási  Osztály látja el.
A  Pásztói  IPESZ-nél  foglalkoztatott  8  fő  közalkalmazott  közül  4  fő  a  Pásztói
Polgármesteri  Hivatalhoz  került,  és  köztisztviselőként  dolgoznak  tovább  a  Pénzügyi
osztályon.
2 fő a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél folytatja munkáját.
2 fő nem fogadta el a számára felajánlott munkakört, és a jogviszonyuk megszüntetését
választották.  Ők  december  30.-ig,  illetve  február  28.-ig  felmentési  idejüket  töltik.
Részükre  az  utolsó  havi  illetménnyel  együtt  végkielégítés  jár,  ez  már  nem  az  idei
költségvetésünket terheli.  Ebben az évben ezek miatt megtakarítás nem várható.

A Pásztói IPESZ-hez tartozó feladatok a következőképpen szerveződtek át:
–A Háziorvosi ügyelet  már április  óta  kikerült  a feladatköréből.  A szolgáltatást  nyújtó
vállalkozóval  az önkormányzat  áll  kapcsolatban,  a  számlázás  is  ide  történik.  A társult
települések is az önkormányzat számlájára fizetik meg a hozzájárulásukat.
–Az intézményi étkeztetés feladata szintén az önkormányzathoz került . Az év hátralévő
részében a korábban is e munkakört ellátó dolgozó szedi be az étkezési térítési díjakat az
intézményekben, és fizeti be az önkormányzat számlájára. Az élelmezési szállítók is az
önkormányzat részére számláznak.
–Az Általános iskola, Zeneiskola működtetését év végéig az önkormányzat biztosítja. A
Pásztói  IPESZ-hez  tartozott  11  fő  közalkalmazott  (takarító,  karbantartó)  az
önkormányzathoz került át.
–A Védőnői szolgálat a Pásztói Gondozási Központ feladakörébe került.
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Az említett feladat átszervezések miatt a Pásztói Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat,
és  a  Pásztói  Gondozási  Központ  előirányzatait  emeltük  meg  /a  Pásztói  IPESZ-től
felszabaduló forrásokkal számítva./

Számszerűsítve ez a jelenlegi módosítási javaslatban a következő előirányzat változásokat
eredményezi:

- Pásztói Polgármesteri Hivatal  
              személyi juttatások                   + 7.708 e Ft
              munkáltatót terhelő járulékok   + 2.946 e Ft
              dologi kiadások                         + 3.372 e Ft

- Önkormányzat
                    személyi juttatások                  + 10.814 e Ft
                    munkáltatót terhelő járulékok  +   2.714 e Ft
                    dologi kiadások                        +  46.983 eFt
      - Pásztói Gondozási Központ
                     személyi juttatások                  + 5.461 e Ft

               munkáltatót terhelő járulékok  + 1.306 e Ft
               dologi kiadások                        +    976 e Ft

Az említett átszervezésen  kívül  több gazdasági esemény is történt, amelyek szükségessé
és indokolttá teszik a rendelet módosítását, és e javaslat részét képezik.
Ezek a következők:

Az állami támogatások 2016. évi előirányzatát 30.323 e Ft-al javasoljuk megemelni.   Ez
az alábbi központi pótelőirányzatot tartalmazza:
–bérkompenzáció finanszírozása     + 3. 289 e Ft (valamennyi intézményt érinti)
–szociális ágazati pótlék, és szociális kiegészítő pótlék  + 6.860 e Ft (Gond. Közp.)
–lakossági víz és csatornaszolg. támog.  + 20.174 e Ft (Önkormányzat)

     Az október 2.-i népszavazás normatívái, kiadásai és a hozzátartozó támogatás a    
     Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetésébe kerül. (SzSzB tagok és póttagok, HVI tagok
     díjazása,a népszavazással kapcsolatban felmerülő dologi kiadások)
      - személyi juttatások                + 1.487 e Ft
      - munkáltatót terh. járulékok   +    422 e Ft
      - dologi kiadások                     +    224 e Ft

    Az önkormányzat 1.000 e ft pályázati pénzösszeget nyert el  az október 23.-i megemlékezés
     megrendezésére. (kiadási és bevételi előirányzatot is emeljük)

    Ugyancsak sikeres pályázati eredményt könyvelhetünk el a nemzetközi kapcsolatok ápolása
    céljára. Ennek összege: 25.000 Euro.
    Egy uniós pályázatról van szó, azonban a pénzösszeg számlánkra érkezése most még   
    bizonytalan    (kb december), de  a kiadások már jelentkezni fognak  a közeljövőben. Ezért
    a    2016. évi Tartalék keretből javasoljuk ezt finanszírozni.
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    Ugyancsak a Tartalékból javasoljuk átcsoportosítani a 2016. évben benyújtott, a Képviselő
    testület által támogatott pályázatok előkészítésének költségeit, ami 10.947 e Ft összegű.
    

    A Magyar Államkincstár  ellenőrizte az önkormányzat és intézményei a 2014. évi
    normatíváinak  felhasználását, igénylését. Az óvoda vizsgálatának eredménye 647 e Ft  
    visszafizetési kötelezettség előírásával zárult, amellyel számoltunk a javaslatban.
 

    A hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása sikeresen lezajlott a Mátrakeresztesi Erdei
    Iskolában.  Ennek a költsége 991 e Ft.

     A Mátraaljai Fesztivál elmaradása miatt a költségvetésben tervezett 1.000 e Ft
átcsoportosítását javasoljuk: 500 e Ft-ot az augusztus 20.-i, 250 e Ft-ot pedig a szüreti
rendezvényre a Művelődési Központ költségvetésébe.

A jogszabály a gyermekorvosok, védőnők  kiegészítő díjazását írta elő 2016. 01-08.hó 
tekintetében.  Ehhez a forrást biztosította az OEP: gyermekorvosok részére 1.040 e Ft, 
védőnők részére 1.143 e Ft összegű támogatást nyújtott teljes felhasználási kötöttséggel.

A  Pásztói Gondozási Központ esetében még 2 jelentős változás történt, amelynek a 
költségvetésre jelentős hatása van. A Családok Átmeneti Otthona megszűnése 6.708 e Ft 
költség csökkenést, a Jelzőrendszeres szolgálat megszűnése pedig 1.510 e Ft megtakarítást 
eredményez. E két tétel csökkenti a Gondozási Központ kiadási előirányzatait.

A felmerülő kiadások, de elsősorban  a hónapokkal ezelőtt benyújtott  rendkívüli 
támogatási igényünk (Önhiki pályázat) még mindig bizonytalan állapota szükségessé 
teszik, hogy a bevételi források rendelkezésre álljanak, ezért az iparűzési adó tervezett 
előirányzatát 6.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni. Ennek teljesítésére reális esélyt látunk.

    Az előzőekben felsorolt  változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé
    teszik a 2016. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítását.  Az éves költségvetés
    egyensúlya ennek köszönhetően biztosítható lesz.
 

Pásztó, 2016. szeptember 20.                                        

                                                                                               Dömsödi Gábor
                                                                                                 polgármester
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