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Pásztó Városi Önkormányzat ….. /2014 (…..) rendelete a 26/2014. (X.28.) rendelettel, a 
23/2014.(IX.26) rendelettel, a 22/2014.(VIII.23.) rendelettel , a 14/2014.(V.30.) rendelettel,

a 13/2014.(IV.29.) rendelettel,  a 11/2014.(IV.3.) rendelettel módosított
4/2014. (II.13.) költségvetési rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § /1/
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1.§.  A  26/2014.  (X.28.)  rendelettel,  a  23/2014.(IX.26)  rendelettel,  22/2014/VIII.23.)
rendelettel, a 14/2014.(V.30.) rendelettel, a 13/2014.(IV.29.) rendelettel, a 11/2014.(IV.3.)
rendelettel módosított 4/2014. (II. 13.) költségvetési rendelet( Továbbiakban: R) 
 „R” 2§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

2.428.871 E Ft Költségvetési bevétellel
2.428.871 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft
1.780.817 E Ft

648.054 E Ft

Költségvetési egyenleggel
ebből működési kiadással
felhalmozási kiadással

állapítja meg.
A  költségvetési  egyenleg  46.409  e  Ft  előző  évi  pénzmaradvány  igénybevételével  volt
megteremthető, e nélkül a költségvetési és kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.”

2.§ A „R” 2§ (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A hiány állami ellentételezéséig a képviselő-testület  28.805 e Ft összegű zárolást rendelt
el  a  4/a  melléklet  szerinti  részletezésben.  A finanszírozás  a  zárolás  időszaka  alatt  zárolt
előirányzat mértékéig teljesíthető.(kivéve az intézményeknél a dolgozónkénti 15 e Ft étkezési
hozzájárulás  összege,  valamint  a  Teleki  László  Művelődési  központ  és  könyvtár
balesetveszélyes homlokzatburkolatának javítása 700 e Ft összeg erejéig.,  illetve az óvoda
hasznosi tagóvoda konyha szellőzőrendszer korszerűsítése 1.000 e Ft)

A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az óvodánál zárolt összegből 500 e Ft-ot, a
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központnál zárolt összegből 3.000 e Ft-ot, a
Pásztói Gondozási Központnál zárolt  összegből 2.000 e Ft-ot,  a Polgármesteri Hivatalnál
zárolt összegből 1.000 e Ft-ot elvon.”

3.  §  A „R”  21.§  (1-3)  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép,  és  kiegészül  az  alábbi  (4)
bekezdéssel:
„21.§(1) A  képviselő-testület  a  sport  támogatására  2.800  e  Ft,  civil  szervezetek  és

alapítványok  támogatására  1.600  e  Ft  támogatást  biztosít.  A sport  célú  ingatlanok
használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja.

(2)  A sportcélú  ingatlanok  használata  és  hasznosítása  kapcsán  a  16.  §  (3)  bekezdésének
rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók.

(3)  Az  (1)  bekezdésben  szereplő  támogatások  felosztásáról  a  képviselő-testület  által
elfogadott pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.

1



(4) A képviselő-testület a Pásztói Sport Klub részére a LEADER pályázattal megvalósított
nyílászáró csere előfinanszírozásához - megfelelő biztosítékokkal kölcsönszerződés alapján - 
a 2014. évi költségvetés terhére 1.900 e Ft kölcsönt biztosít maximum 4 hónapra, melyet a
sportegyesület a LEADER támogatás megérkezése alapján köteles hiánytalanul visszautalni
az önkormányzat részére.”

4. § A „R” 32§ az alábbi (3-4) bekezdéssel egészül ki:
(3) A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a kormány a meghirdetett pályázat ellenére a
hulladékszállítási  veszteséget  nem  kompenzálta,  és  a  Kft.  más  forrásból  sem  tudta
finanszírozni a veszteséget,  a 2013-ban a Városgazdálkodási Kft. részére nyújtott 6.000 e Ft
tagi kölcsönt törzstőke emelésként biztosítja a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
részére. A KFT-nek a 6.000 e Ft tagi kölcsönt vissza kell utalni az önkormányzat részére, amit
az önkormányzat tőke feltöltésként újra visszautal a KFT részére.

(4) Pásztó Városi Önkormányzat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
részére az e § (1) és (3) bekezdésében rögzítetteken túl 8.500 e Ft törzstőke emelést
biztosít a Kft. feladatellátásának biztosításához.

6.§. A "R" ... táblázatai helyébe e redelet azonos számú táblázatai lépnek

5.§.  A „R” 1  melléklet  helyébe  e  rendelet  1.  melléklete,  a  "R"  1.1  melléklete  helyébe  e
rendelet 1.1 melléklete, 1.2 , 1.3, 1.4 melléklet helyébe e rendelet 1.2, 1.3, 1.4 melléklet,
a 2.1 és a 2.2 melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 melléklete,   a „R”4. Melléklete
helyébe e rendelet 4. melléklete,  a "R" 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete, a 7.
melléklet  helyébe  e  rendelet  7.  sz  melléklete,  a  ”R  „   9.1  melléklete  helyébe  a  9.1
melléklet, a "R" 9.1/A melléklet helyébe e rendelet 9.1/A melléklet a "R" 9.2 melléklet
helyébe a 9.2 melléklet,  a 9.3.1 melléklet helyébe e rendelet  9.3.1 melléklete,  a 9.3.2
melléklet helyébe a 9.3.2 melléklet,  a 9.3.3 melléklet helyébe 9.3.3 melléklet,  a 9.3.4
melléklet helyébe a 9.3.4, melléklet,  a 9.3.5 melléklet helyébe a 9.3.5 melléklet, 9.3.6
melléklet  helyébe  a  9.3.6  melléklet,  9.3.7  melléklet  helyébe  a  9.3.7  melléklet,  9.3.8
melléklet helyébe a 9.3.8 melléklet lép. továbbá a „R”14 melléklete helyébe e rendelet
14. melléklete, 15 melléklet helyébe e rendelet 15 melléklete, 16. melléklet helyébe e
rendelet 16 melléklete, a "R" T/15 melléklete helyébe e rendelet T/15 melléklete  kerül.

6.§. Ez a rendelet 2014. november 28-án lép hatályba.

Pásztó, 2014. november 19.

Dömsödi Gábor Dr. Tasi Borbála
polgármester címzetes főjegyző
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Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi
költségvetésről szóló …./2014. (….....) önkormányzati rendelet

2014. novemberi 7. sz. módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A költségvetési rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
előírásai alapján történt. 

A  2014.  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 azegész költségvetés
végrehajthatóságára terjedt ki.
Egyrészt a korábbi költségvetési rendeletben is megerősített döntés – a volt polgármester
szabadság  megváltás  és  végkielégítés  számszerűsített  hatását  kell  átvezetni  a
költségvetésen,  másrészt az aktuális  rendeletmódosítási  igényeknek és az új képviselő-
testület időszakában jelentkező igényeknek biztosít fedezetet.
A rendkívüli  támogatás igénylésére még nem kaptunk választ, így nem tudható, hogy
kapunk ezen a címen pénzt, vagy nem. Nincs döntés a Vis-maior támogatáshoz igényelt
hitel  kormányengedélyezéséről  sem.  Harmadrészt  a  Városgazdálkodási  Közhasznú
Nonprofit Kft. jelezte, hogy a hulladékszállításnál az üzleti tervben jelzett és a képviselő-
testület által is megismert 14,5 millió Ft összeggel szemben várhatóan 22 millió Ft lesz a
veszteség. Ezen túlmenően a Kft. Gazdaságos működéséhez további támogatást vár a cég.
Ez jelentős összegű kiegészítő állami támogatás elmaradása esetén nehezen, illetve nem
megvalósítható.
A most tervezett feladat megvalósításhoz is a helyi adóbevételek előirányzatának emelése
szükséges, aminek az időarányos teljesítés alapján van realitása.
A volt  többcélú  kistérségi  társulás  tulajdonából  az  önkormányzatok tulajdonába került
buszok közül az egyiket külföldi vevő részére értékesítjük. Ebből a bevételből Pásztót
megillető  összeggel  számolunk.  E  bevétel  részben  fedezetet  biztosíthat  a  korábbi
képviselő-testületi döntés szerint a másik busz - többi település tulajdonában álló részének
–  megvásárlására.  A  különbségre  fedezetet  kell  biztosítnai.  A  busz  vásárlás  után
gondoskodni kell a műszaki vizsgáztatásról és az üzemeltetésről. A vásárló és üzemeltető
a  Városgazdálkodási  Közhasznú  nonprofit  Kft.  lesz,   amihez  pénzügyi  fedezetet  kell
biztosítani.  A buszok  értékesítéséből  származó  bevétellel  –  elszámolva  a  települések
tartozás-követelés  állományát  és  a  javításokra  fordított  összegeket  –  lezárható  a  volt
kistérségi önkormányzatainak pénzügyi és vagyoni ügye. Ezáltal a szállítói követelések is
kiegyenlíthetők. Ezzel lezáródhat a volt többcélú kistérségi társulás pénzügyi és vagyoni
elszámolása.
A karácsonyi és szilveszteri rendezvény, valamint a busz vásárlás vállalt feladatok.

A 2015.  évi  költségvetési  törvény  tervezet  ismeretében  számolni  kell  azzal,  hogy  a
feladatok finanszírozása várhatóan nem javul,  a  helyben képződő bevételeknél  szintén
nem várható növekedés, ezért működési hiánnyal kell számolni. A hulladékszállításnál a
jelenlegi formában további veszteség keletkezik.
A rendelet  felhatalmazást  ad  megfelelő  garancia  mellett  a  PSK  által  végzett  felújítás
(nyílászáró  csere)  önkormányzattól  kapott  hitellel  való  finanszírozásra  a  pályázati
támogatás lehívhatósága érdekében.
A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Törzstőke emelésével az önkormányzat a
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likviditáshoz és a feladatellátáshoz nyújt segítséget. A korábbi 6 millió Ft. önkormányzati
hitelt  a  Kft.  nem  tudja  a  kompenzáció  elmaradása  miatt  visszafizetni,  ezért  az  is  a
törzstőke feltöltés része.

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, a többször
módosított  249/2000.  (XII.24.)  Korm.  rendeletekben  foglalt  új  pl.  a  feladatellátás
részletezését  bemutató  kimutatások  készítésére,  kötelezettségvállalási-nyilvántartások
vezetésére vonatkozó előírások.
A képviselő-testület  újjá  alakulásával  a  szükséges  döntések előkészítése többletmunkát
okoz.
A költségvetési rendeletet a 2015. évi normatíva felmérés a következő évi költségvetés
előkészítése a MÁK által előírt adatszolgáltatási kötelezettség és látszámhiány mellett kell
elkészíteni.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése szerint a jegyző
által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-
testületnek.
Részben a féléves  beszámoló  alkalmával  végrehajtott  költségvetési  rendelet  módosítás
óta, részben pedig már az új képviselő-testület időszakában felmerültek olyan megoldandó
feladatok, melyeknek a költségevtési  rendeletben fedezetet  szükséges biztosítani annak
érddekében, hogy kötelezettség vállalható legyen.

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

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

Pásztó, 2014. november 19.

Dömsödi Gábor
polgármester
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Általános indokolás a …/2014./X…./ rendelethez 
Általános indoklás  a  …..../2014 (......) költségvetési rendelet módosításához

1. Bevétel növekedés
  Iparűzési adó 15.000 e Ft
  Építményadó   2.000 e Ft
  Talajterhelési díj   1.000 e Ft
  Idegenforgalmi adó      100 e Ft
  Gépjárműadó   2.000 e Ft
  Pótlék, bírság   1.000 e Ft

     21.100 e Ft

2. Autóbusz értékesítés bevétele   2.755 e Ft
3. Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetése    6.000 e Ft
4. Választási költség hozzájárulás   1.304 e Ft
5. Pásztói Gondoási Központ bevétel   3.001  e Ft

Összesen: 34.160 e Ft

6. Bevétel csökkenés
   Vagyonértékesítési bevétel (Green aluminium) elmaradása miatt               9.000 e Ft

Bevétel növekedés összesen: 25.160 e Ft

7. Kiadás növekedés
– Képviselő-testület kiadási előirányzat növekedés a volt polgármester szabadság 

megváltása és végkielégítése miatt  
      személyi:                                             6.830 e Ft
      szociális hozzájárulási adó:                                                         1.850 e Ft

– Informatikai eszköz és telefon beszerzés (önkormányzat): 700 e Ft
– VG KN Kft. tőke feltöltés (5.500 e Ft busz, 3.000 e Ft karácsony)          8.500 e Ft
– Karácsonyi rendezvény költségére                                                            1.000 e Ft
– Gortva János temetési költsége 300 e Ft
– Iskolai és óvodai buszjárat többlet 500 e Ft
– Járda felújítás (temető melletti; Kölcsey út)          3.375 e Ft
– Eb befogás 200 e Ft
– Sport támogatás 100 e Ft
– VG KN Kft. tőke feltöltés (hulladékszállítás veszteség miatt)          6.000 e Ft
– Választási kiadások fedezete Polgármesteri Hivatal          1.304 e Ft
– Pásztói Gondozási Központ kiadás növekedés           3.001 e Ft

Összesen:  33.660 e Ft

8. Kiadás csökkenés
– Magánszemély közúton elszenvedett balesete biztosítói kártérítés miatt    2.000 e Ft
– Intézményi zárolás elvonás                                                                              6.500 e Ft

Alábbi részletezés szerint:
– Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 500 e Ft
– Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ          3.000 e Ft
– Pásztói Gondozási Központ          2.000 e Ft
– Polgármesteri Hivatal          1.000 e Ft

Kiadás növekedés összesen:              25.160 e Ft
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Részletes indoklás a .../2014./IX.../ rendelethez

1.§-hoz:

A § rögzíti a módosított 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, ezen belül
kiemelten a működési kiadások és felhatalmazási kiadások előirányzatát.
E § keretében módosul az eredeti rendelet 2.§-a, mely tartalmazza azokat a mellékleteket,
melyek az általános indoklásban is felsorolt, de az adott §-hoz tartozó táblázatban is szereplő
bevételi és kiadási növekedéseket és csökkenéseket is.
A módosítások végeredményeként a költésgvetés egyensúlya továbbra is fennáll.
A 7. bekezdés részletezi, hogy az egyensúly érdekében mely intézménytől mennyi összeget
von el a zárolt összegből.
2.§-hoz:

E §-ban az eredeti költségvetési rendelet 3.§-a és az ahhoz tartozó mellékletek módosítására,
pontosítására kerül sor. Nevezetesen a 3,4,5,6,7,8 mellékletek és az intézményi bevételeket és
kiadásokat tartalmazó 9.1-től 9.3.8. mellékletekig.

3.§-hoz:

A rendelet 21.§-ában szereplő civil és sport támogatás módosított összegét rögzíti.
Az új 4. bekezdés pontosítja, hogy a PSK részére milyen feltételekkel és garanciákkal lehet a
kölcsönt biztosítani.
4.§-hoz:
E  §  rögzíti  azt,  hogy  a  Városgazdálkodási  Közhasznú  Nonprofit  KFT  az  országosan
eredménytelen hulladék kompenzációs pályázat miatt nem képes visszautalni az előző évben
az önkormányzat által biztosított 6 millió Ft kölcsönt. 
További  8,5  millió  Ft  törzstőke  feltöltést  ad  a  z  önkormányzat  a  KFT részére  feladatai
ellátásához

5. §-hoz
6. Rögzíti, hogy melyik melléklet helyébe melyik melléklet lép.

6.§-hoz:

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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