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Pásztó Városi Önkormányzat ….. /2015 (…..) rendelete
a 2/2015 (II. 5.) rendelettel, a 30/2014. (XII. 19.) rendelettel,
a 29/2014. (XI.28.) rendelettel, 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 2/2015 (II.  5.)  rendelettel,  a  30/2014.  (XII.  19.)  rendelettel,  a  29/2014.  (XI.28.)
rendelettel,  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:

2.488.815 E Ft Költségvetési bevétellel
2.488.815 E Ft Költségvetési kiadással

-  E Ft
1837.254 E Ft
651.561 E Ft

Költségvetési egyenleggel
ebből működési kiadással
felhalmozási kiadással

állapítja meg.
A költségvetési  egyenleg  295.673  e  Ft  előző  évi  pénzmaradvány  igénybevételével  volt
megteremthető, e nélkül a költségvetési és kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.”

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

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 „  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.

3.§.  Ez  a  rendelet  2015.  február  27-én  lép  hatályba,  de  rendelkezéseit  2014.  évre  kell
alkalmazni.

Pásztó, 2015. február 18.

Dömsödi Gábor Dr. Sándor Balázs
  polgármester          jegyző
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Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi
költségvetésről szóló …./2015. (….....) önkormányzati rendelet

2015. januári 10. 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 a beszámolót megelőző utolsó 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 az egész
költségvetés végrehajthatóságára terjedt ki.
A rendkívüli  támogatás összege ismertté vált. A Vis-maior támogatáshoz igényelt hitel
kormányengedélyezését megkaptuk Ennek birtokában a hitelszerrződést megkötöttük.

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  költségevtési  rendeletmódosítás  során  átvezetésre  kerülnek  az  ismert  központi
előirányzat módosítások, javaslatot teszünk a szükséges átcsoportosításokra.

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, az új pl. a
feladatellátás  részletezését  bemutató  kimutatások  készítésére,  kötelezettségvállalási-
nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások. A költségvetési számvitellel, az időközi
jelentésekkel  japcsolatban  naponta  jelennek  meg  újabb  jogszabályok.  A
rendeletmódosításra  az  ÁHT-ben  rögzített  határidőtmegelőzően  a  költségvetés
előkészítése közben kell feszített tempóban végrehajtani.

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 az év során végrehajtott költségvetési rendelet módosítás óta, felmerültek olyan
előirányzat  módosítási  igények,  melyeket  a  költségvetési  rendeletben át  kell  vezetni  a
beszámolót megelőzően.
A kiegészítő  állami  támogatás  átvezetése,  a  szükséges  saját  hatáskörű  és  felügyeleti
hatáskorű módosítások a kiegyensúlyozott, törvényes gazdálkodás feltételit biztosítják.
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5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

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

Pásztó, 2015. február 18.

Dömsödi Gábor
polgármester
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Általános indokolás a …/2014./X…./ rendelethez 
A költségvetési rendelet módosítás során átvezetjük a költségvetésen a központi előirányzat
változásokat, az intézményi saját hatáskörű előirányzat változásokat, és az alábbi kiadási és
bevételi főösszegre ható módosítások átvezetésére teszünk javaslatot.

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.

2.§-hoz:

E §-ban az eredeti költségvetési rendelet 3.§-a és az ahhoz tartozó mellékletek módosítására,
pontosítására  kerül  sor.  Nevezetesen  a  1,  2  mellékletek  és  az  intézményi  bevételeket  és
kiadásokat tartalmazó 9.1-től 9.3.8. mellékletekig.

3.§-hoz:

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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