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Pásztó Városi Önkormányzat ....../2016. (XI. .) rendelete a 11/2016.(IX.30.) rendelettel,
a 8/2016.(VI.30.) rendelettel, a 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

1.509.320 E Ft Költségvetési és finanszírozási 
bevétellel

1.509.320 E Ft Költségvetési  és  finanszírozási
kiadással

Ebből:     1.373.117 E Ft
136.203 E Ft

működési kiadással 
felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:
a költségvetési bevételek összege   1.387.634 E Ft-ra,
a finanszírozási bevételek összege     121.686 E Ft-ra módosul.

 a költségvetési kiadások összege 1.395.456 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“  4, 4/1, 4/2 melléklete helyébe e rendelet, 4, 4/1, 4/2  melléklete lép.

(5) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. 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" 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép.
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(11) A „R“ 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép.

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

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

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

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

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

A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

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

Pásztó, 2016. november 21.

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

 4. 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. és 3.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  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,
felmerültek olyan  előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át
kell vezetni. Ezek egy része központi, másik része saját hatáskörű előirányzat módosítás.
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A központi pótelőirányzatok 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. november 21.

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

A 2016.  évi  költségvetés  4.  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  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 4. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege     1.509.320 e
Ft-ra   emelkedik.
     
Az állami támogatások 2016. évi előirányzatát növelő és csökkentő tételek is érintik. Ezek a
következők:
 +   4.126 e Ft  Szociális ágazati pótlék, és szociális kiegészítő pótlék támogatása
 +   1.515 e Ft  Bérkompenzáció támogatása 
 + 17.300 e Ft  Rendkívüli önkormányzati támogatás
 -    5.792 e Ft  Szociális feladatok miatti lemondás (Családok Átm. Otth. megszűnése)
Összességében ezek alapján az állami támogatás előirányzata 17.149 e Ft-al emelkedik.

 A 2016. évi költségvetésben a hiány áthidalására működési célú támogatást (átvett 
pénzeszközt) terveztünk. Ennek előirányzati összegét a megnyert rendkívüli támogatás 
összegével csökkenteni tudjuk.

 Az önkormányzat forrásainak növelése érdekében az iparűzési adóbevétel előirányzatát    
20.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni. 2016. évi tényadatok ismeretében ez már jelenleg is 
teljesült.

Az önkormányzat működési bevételeinek előirányzatát 13.918 e Ft-al javasoljuk növelni.
A Magyar Kézilabda Szövetséggel kötött megállapodásunk értelmében a tornaterem felújítási
program  keretében  a  Zsigmond  Király  Általános  Iskola  sportcsarnokának  felújítása
megtörtént. A pályázathoz tartozó önerőt az önkormányzat már megfizette: 5.965 e Ft-ot.
A felújítás  ezen felüli  összegére  bérleti  szerződést  kötöttünk a  Kézilabda Szövetséggel.  A
program szerint a 2 éves időtartamra szóló bérleti díj összege 13.918 e Ft. Az önrészen felüli
felújítás  költsége  ezzel  megegyező.  (Így  az  önkormányzatot  a  felújítás  önrészen  felüli
költsége már nem terheli)
A bevételek előirányzata összességében így 32.845 e Ft-tal növekszik.

A kiadási előirányzatok összességében ezzel megegyezően változnak.

A személyi  juttatások  és  járulékainak  előirányzata  az  intézményeknél  a  bérkompenzáció
összegével, és a Munkaügyi Központ támogatásával  emelkedik. Egy képviselői tiszteletdíjról
történt lemondás összegével csökken az előirányzat.
A dologi kiadások előirányzata az önkormányzat esetében pályázat előkészítési költségeivel
emelkedik (Zöldterületek fejlesztése 7.112 e Ft) Az intézmények költségvetésében pályázati
forrásból növeljük a dologi kiadások előirányzatát.
A lemondott képviselői tiszteletdíj összegével a sporttámogatás előirányzatát megemeljük.
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A felújítási feladatok előrányzatának emelése az alábbiakból áll:
- Az előzőekben említett sportcsarnok felújítása 13.918 e Ft összegű előirányzat módosítást

eredményez.
- A Testület  döntése értelmében a Hajós Alfréd úti  futballpálya körüli  salakos futópálya

felújítására az önkormányzat 2078 e Ft előirányzatot biztosít.

 Ezek  a  módosítások  tartalmazták  összevontan  az  önkormányzat  kiadási  és  bevételi
előirányzat változásait.
Az egyes intézmények költségvetésének módosítása a következőképpen alakul:

Pásztói Polgármesteri Hivatal (9.2. melléklet)
Bevételi és kiadási előirányzat változása 286 e Ft.
Az október 2.-i népszavazásra központi póttámogatást 127 e Ft-ot biztosítottak.
A  személyi  juttatások  és  járulékainak  előirányzata  emiatt  növekszik,  és  a  központilag
biztosított bérkompenzáció összegével.

Pásztói Gondozási Központ (9.3.8 melléklet)
A Munkaügyi Központtól kapott támogatás növeli forrásait: 660 e Ft összegben.
Egy nonprofit szervezettől kapott támogatás ugyancsak emeli bevételi előirányzatait: 200 e Ft.
A személyi  juttatások  és  járulékainak  előirányzata  növekszik  a  következőkkel:  szociális
ágazati  pótlék  és  kiegészítő  pótlék  támogatása,  bérkompenzáció  támogatása,  valamint  a
Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás.
Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata 6.000 e Ft-al emelkedik.

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája (9.3.5 melléklet)
Munkaügyi Központ támogatása: 2.389 e Ft
Emberi Erőf. Minisztériuma pályázata 1.789 e Ft
Ezek a bevételi plussz források a kiadások emelését biztosítják. A személyi  juttatások, és
járulékainak előirányzatát a Munkaügyi Központ támogatása, a bérkompenzáció támogatása,
és a pályázat egy része finanszírozza. A pályázat nagyobb hányada dologi kiadások fedezetére
szolgál.
Az intézmény költségvetése 4.275 e Ft.-al növekszik.

Teleki L. Városi K és Műv. Központ (9.3.6 melléklet)
Bevételi előirányzata pályázati pénzösszeggel (250 e Ft) és az SZJA 1 %-os felajánlásokkal
(41 e Ft ) bővül. Ezek a dologi kiadások előirányzatának emelését teszik lehetővé. A személyi
juttatások és járulékainak előirányzata a bérkompenzáció támogatással nő.
Az intézmény kiadási és bevételi előirányzata 428 e Ft.-atl emelkedik.

Pásztói Múzeum (9.3.7 melléklet)
Bevételi forrásai a következőkkel nőnek: NKA pályázat 370 e Ft
                                                                   Munkaügyi Központ tám.1.300 e Ft
                                                                    SZJA 1 %-os felajánlások 22 e Ft
A kiadási  előirányzatok közül  a  Munkaügyi  Központ  támogatása  a  személyi  juttatások és
járulékai előirányzatát emelik, a pályázati összeg, valamint az 1 %-os fejajánlás összegével
pedig a dologi kiadások előirányzata nő.
A Múzeum kiadási és bevételi előirányzata ezek alapján 1.692 e Ft.-tal növekszik.
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    Az előzőekben felsorolt  változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé
    teszik a 2016. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítását.  Az éves költségvetés
    egyensúlya ennek köszönhetően biztosítható lesz.
 

Pásztó, 2016. november 21.

                                                                                               Dömsödi Gábor
                                                                                                 polgármester
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