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Pásztó Városi Önkormányzat ....../2015 (XI. …..) rendelete a 
17/2015 (IX. 3.) rendelettel, 15/2015. (VI. 27.) rendelettel, a 13/2015. (V. 29.) rendelettel

módosított, 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

1.605.946 E Ft Költségvetési bevétellel
1.605.946 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft
1.390.121 E Ft

215.825 E Ft

Költségvetési egyenleggel
ebből működési kiadással
felhalmozási kiadással

állapítja meg.

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“ 6. melléklet helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

(5) A „R“ 7. melléklet helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.

(6) A "R" 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1 melléklete kerül.

(7) A "R" 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2 melléklete lép.
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(8)  A "R"  9.3.1.  melléklete  helyébe  e  rendelet  9.3.1.  melléklete  lép,  a  9.3.2.  melléklete
helyébe  e  rendelet  9.3.2.  melléklete  lép,  a  9.3.3.  melléklete  helyébe  e  rendelet  9.3.3.
melléklete lép, a 9.3.4. melléklete helyébe e rendelet 9.3.4. melléklete lép, a 9.3.5. melléklete
helyébe  e  rendelet  9.3.5.  melléklete  lép,  a  9.3.6.  melléklete  helyébe  e  rendelet  9.3.6.
melléklete  lép,  a  9.3.7.  melléklete  helyébe  e  rendelet  9.3.7.  melléklete  lép,  
a 9.3.8 melléklete helyébe e rendelet 9.3.8 melléklete lép.

(9) A 9.3.2.1. sz. melléklet az Általnos Iskola költségvetését,

      a 9.3.2.2. sz. melléklet a Líceum költségvetését

      a 9.3.2.3. sz. melléklet a Zeneiskola költségvetését tartalmazza.

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

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

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

4.§. Ez a rendelet 2015. november …..-én lép hatályba.

Pásztó, 2015. november 19.

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. november 4. 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 rendeletmódosítás gazdasági hatása jelentős, mivel a 2015. évi költségvetés
eredeti  előirányzat  változása  további  célok  megvalósítását   biztosítja.  A költségvetési
módosító rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése várhatóan
zavartalanul 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.§-ának  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 jelentős hányadát a
központi pótelőirányzatok képezik, és kisebb része a saját hatáskörben javasolt előirányzat
változás.  Ezek  az  év  közben  zajló  gazdasági  eredmények  szükségessé  teszik  a
költségvetési rendelet kiadási és bevételi számainakváltozását is.
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
költségvetési  egynesúlyt,  akadályozná  a  megfelelő  előirányzatokkal  alátámasztott,
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fegyelmezett gazdálkodást.

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

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

Pásztó, 2015. november ...

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

A 2015.  évi  költségvetés  4.  sz.  módosítása  során  központi  és  saját  hatáskörű  előirányzat
változásokra teszünk javaslatot.
A  rendeletmódosítás  kapcsán  átvezetjük  a  költésvetésen  azokat  a  kiadási  és  bevételi
főösszegre  ható  előirányzat  módosításokat,  amelyek  továbbra  is  biztosítják  az  éves
költségvetés egyensúlyát.
Az év közben lezajló gazdasági események hatása miatt ez mindenképp szükséges.

Az  önkormányzat  állami  támogatása   az  előző  rendeletmódosítás  óta  +43.512  e  Ft
pótelőirányzattal növekszik.
Ezt az alábbi feladatokra kaptuk:

– Rendkívüli önkormányzati támogatás (2. ÖNHIKI) 13.089 e Ft
– Rendkívüli szociális támogatás   3.941 e Ft
– Szociális ágazati pótlék   1.746 e Ft
– Szociális kiegészítő ágazati pótlék   4.529 e Ft
– Szociális intézmények üzemeltetési támogatása   5.841 e Ft
– Létszámcsökkenési pályázat (2.)      696 e Ft
– Bérkompenzáció   2.724 e Ft
– Szociális segélyek   1.118 e Ft
– Oktatási intézmények működtetése   9.828 e Ft

Ezeket  a  pótelőirányzatokat  a  rendeltetésüknek  megfelelően  használhatja  fel  az
önkormányzat.

A bevételi  előirányzati  számok  közül  a  maradvány  összege  jelentősen  módosult.  Ez  a
pénzforgalom  nélküli  bevételi  jogcím  a  törvényi  változás  miatt  tartalmilag  teljesen
megváltozott.
A  2015.  évi  költségvetés  tervezése  idején  a  régi  értelemben  vett  pénzmaradvány  lett
számításba véve. Az akkor érvényes szabály szerint a számlákon levő nyitó pénzkészletekből
kiindulva, korrekciós tételek figyelembe vételével állapította meg a pénzmaradványt.
A 2015. évi költségvetésünkben ezek alapján lett tervezve ez a tétel.
Korrekciós tételként a 2014. év decemberében kifizetett munkabér lett számításba véve. (az
önkormányzat számlájáról történik valamennyi intézmény részére a nettó bér kifizetés)
Az  említett  törvényi  változások  miatt  a  maradvány  fogalma  és  tartalma  megváltozott.  
(kizárólag a vonatkozó évi bevételek és kiadások egyenlegét takarja csak)
A Magyar Államkincstár rendelkezése alapján a rendeletmódosítás során ezt kötelezően át
kell  vezetnünk,  valamint  az  intézmények  2014.  évi  maradványát  is  jóvá  kell  hagynia  az
önkormányzatnak. Pénzforgalmi változást ez nem okoz.
Ez a törvényi változás minden önkormányzatot érint.

A 21-es főút gyorsító sávjának építése következtében az önkormányzat kártalanításra jogosult
(földterület és egyéb ingatlan). A terv szerint ez 6.675 e Ft bevételi többletet jelent, amellye az
előirányzatot megemeltük.

A helyi  adók  bevételi  előirányzatát  szintén  javasoljuk  megnövelni.  Erre  a  költségvetés
egyensúlya érdekében van szükség. A várható adatok ismeretében az önkormányzatnak van
esélye a magasabb adóbevételek realizálására.
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A kiadások között most szerepeltetjük a képviselő-testület előző ülésén elfogadott 12.000 e Ft
összegű Városgazdálkodási Kft-nek átadott pénzeszközt.

A városi ünnepségek tervezett kiadását 3.000 e Ft-al javasoljuk megemelni a megrendezésre
kerülő karácsonyi vásár miatt.

A  beruházások  és  a  szociális  segélyek  összegét  a  költségvetés  egyensúlya  érdekében
szükséges csökkenteni. (az éves várható adatok lehetőségéhez mérten)

Szerepel  még  a  kiadások  között  egy  képviselői  tiszteletdíj  felajánlás  civil  szervezetek
támogatására.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé.
A változás a személyi juttatásokat és járulékait érinti.
Egyrészt központi pótelőirányzatot kaptunk a bérkompenzációra. (200 e Ft és járuléka)
A létszámcsökkentési pályázat összege (696 e Ft) szintén a Hivatalt érinti. (gépkocsivezető)
Saját hatáskörben javasoljuk még 1.000 e Ft és járuléka összegével növelni az előirányzatot.
Ez 2 távozó köztisztviselő szabadságmegváltását és felmentési idejének többletét takarja.

A felsorolt változások miatt a rendelet módosítás szükséges.

Pásztó, 2015. november 19.

Dömsödi Gábor
polgármester
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