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Pásztó Városi Önkormányzat ....../2016 (V. …..) rendelete a 
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,  valamint  az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  23.  §  /1/  bekezdésében  meghatározott
feladatkörében eljárva 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

1.439.085 E Ft Költségvetési és finanszírozási 
bevétellel

1.439.085 E Ft Költségvetési  és  finanszírozási
kiadással

0 E Ft
ebből:     1.320.232 E Ft

118.853 E Ft

Költségvetési egyenleggel
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“ 4. melléklete helyébe e rendelet 4. 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.
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(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.

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

(12) A „R“ 9.3.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2.1. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

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

Pásztó, 2016. május 18.

Dömsödi Gábor Dr. Gajdics Gábor
  polgármester                                                                  jegyző
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Előzetes hatástanulmány

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

2016. májusi 1. sz. módosításához

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, 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 rendelet  módosítás hatással  van az intézményekre,  a civil
szervezetekre, és a város lakosságára is.
A rendeletmódosítás  az  új  államháztartási  számviteli  szabályoknak  való  megfelelést
biztosítja. A rendeletmódosítás gazdasági hatása jelentős, mivel a 2016. 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 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.  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, pénzügyi  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 2016.  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 események szükségessé teszik a költségvetési
rendelet kiadási és bevételi számainak változását is.
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Az  állami  támogatás  pótelőirányzatának  átvezetése,  a  szükséges  saját  hatáskörű  és
központi  hatáskörű  módosítások  a  kiegyensúlyozott,  törvényes  gazdálkodás  feltételeit
biztosítják.  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  tárgyi  és  személyi  feltételek  rendelkezésre
állnak.

Pásztó, 2016. május 18.

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

A 2016. évi költségvetés 1. számú módosítása során központi és saját hatáskörű 
előirányzat változásokra teszünk javaslatot.
A rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi 
főösszegre ható előirányzat módosításokat, amelyek továbbra is biztosítják az éves 
költségvetés egyensúlyát.
A költségvetés elfogadása óta lezajló gazdasági események, testületi döntések hatása miatt
ez mindenképpen szükséges.
Az  1.  számú  módosítási  javaslatban  a  költségvetés  kiadási  és  bevételi  főösszege  
53.874 e Ft-tal emelkedik: 1.439.085 e Ft lesz.

Bevételi előirányzatok változása

Az önkormányzat állami támogatása a központi hatáskörben biztosított 
pótelőirányzatokkal bővül, amelyeket meghatározott célra nyújtanak.
A  következő jogcímekre kaptuk, az alábbi összegekkel:
–lakásfenntartási támogatás kiegészítése          101 e Ft
–szociális ágazati pótlék finanszírozása         3.712 e Ft
–szociális kiegészítő pótlék finanszírozása    5.952 e Ft
–önkormányzati bérkompenzáció                   3.961 e Ft

Ezek eredményeként az állami támogatás előirányzata 13.726 e Ft-tal emelkedik.
/1.1. melléklet Bevételek 1.3. és 1.5. sor/

A felhalmozási célú támogatás előirányzatát 2.938 e Ft-tal javasoljuk megemelni. Ez az 
előző évben pályázati forrásból megvalósított beruházás : „Napelemes rendszer telepítése 
Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél”  pályázati támogatásából 2016 évre 
áthúzódó  pénzügyi teljesítés összege.
/1.1. melléklet Bevételek 3.5. sor/

Saját hatáskörben tervezzük megemelni az iparűzési adóbevétel költségvetésben szereplő 
összegét 10.000 e Ft-tal. Erre egyrészt szükség van a költségvetés egyensúlyának 
biztosítása érdekében, másrészt a közelmúlt tapasztalati adataira támaszkodva erre az 
adóbevételi többletre reális esélye lehet az önkormányzatnak.
/1.1. melléklet Bevételek 4.1.3. sor/

A működési bevételeket saját hatáskörben javasoljuk növelni,  összesen 20.524 e Ft-tal.
Ez a  saját bevételek széles skáláját foglalja magába: ide tartoznak a szolgáltatások 
bevételei, bérleti díjak, lakbérbevételek, az ÉRV-től kapott használati díj, valamint  a 
továbbszámlázott szolgáltatások díjbevételei, és mindezek Áfa-ja.  A kiadási előirányzatok
növekedésének finanszírozásához  e tételek emelése elkerülhetetlen. A 2016. év első négy 
hónapjának tényadata ismeretében az éves előirányzat ilyen mértékű emelése -a jelenlegi 
feltételek mellett- indokolt, és nagy eséllyel teljesíthető.
/1.1. melléklet Bevételek 5.2., 5.3., 5.4., és 5.6. sorok/
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A 2015. évi költségvetési beszámoló lezárása, és a Magyar Államkincstárhoz való 
benyújtása után / amely alapján a zárszámadási rendeletet elkészítettük/  véglegessé vált  
az önkormányzat előző évi maradványának összege: mindösszesen 31.686 e Ft .
A költségvetésben tervezetthez képest ez 6.686 e Ft-tal kedvezőbb., így ennek módosítását
is most javasoljuk átvezetni.
/1.1. melléklet Bevételek 12.1 sor/

Kiadási előirányzatok változása

A személyi juttatások, és annak járulékai előirányzatát a bevételeknél ismertetett központi 
források összegével javasoljuk megnövelni. A szociális ágazati pótlék, és a szociális 
kiegészítő pótlék a Pásztói Gondozási Központ intézményt érinti. A bérkompenzáció 
pedig valamennyi intézmény  részére előirányzat növekedést jelent.
Saját hatáskörben javasoljuk az előirányzatot megnövelni a városi rendezvények miatt 
közmunkásoknak fizetendő megbízási díjak és járulékai összegével  (506 e Ft és 123 e Ft).
A személyi juttatások és annak járulékai előirányzatát érinti még egy képviselői 
tiszteletdíjról történt lemondás, amelyről testületi határozat is született. Ez csökkentő 
tételként jelenik meg az előirányzaton: (-1.440 e Ft és -350 e Ft)
E módosító tényezők hatásaként a személyi juttatások előirányzata 10.112 e Ft-tal nő az 
eredeti előirányzathoz képest. A járulékok változása: + 3.310 e Ft.
/ 1.1 melléklet Kiadások 1.1 és 1.2 sor/

A dologi kiadások előirányzatát több tétel is érinti.
Az előirányzatot növelő tételek:
- az óvodai per miatt fizetendő perköltség, kamat                      3.381 e Ft

- a rekultivált hulladék lerakóhoz kapcsolódó
             éves jelentés, monitoring díja                                                     457 e Ft
       -    a hulladékgazdálkodási tagdíj összegének emelkedése miatt     280 e Ft
                 (30 Ft/fő helyett 60Ft/fő az előírás)
 

Az előirányzatot csökkentő tétel:
A 2016. évi költségvetésben a dologi kiadások között terveztük a PSK-nak pályázati önerő
biztosítására nyújtandó 5.000 e Ft-ot. Ezt javasoljuk a felhalmozási célú pénzeszköz 
átadáshoz átcsoportosítani (ezért csökken a dologi kiadás 5.000 e Ft-tal)
/1.1. melléklet Kiadások 1.3. sor/

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata 101 e Ft-tal növekszik a lakásfenntartási 
támogatásra központilag biztosított kiegészítés miatt.
/1.1. melléklet Kiadások 1.4. sor/

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát két tétel miatt javasoljuk megnövelni.
A 2015. évi állami hozzájárulásokkal való elszámolás eredményeként az 
önkormányzatnak 3.202 e Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett, ez az egyik 
módosítási javaslat.
A másik a képviselői tiszteletdíjról történt lemondás következménye: 1.790 e Ft-tal a civil 
támogatások előirányzatát megemelni javasoljuk, mert e célra történt a lemondás.
/1.1. melléklet Kiadások 1.5. sor/
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A felhalmozási kiadások előirányzatát a következő tételekkel javasoljuk módosítani:  
-     az óvodai gázkazán értéke ( a perben szereplő)     3.791 e Ft
–    elektromos autótöltő telepítése (határozat szerint) 2.413 e Ft
–    Kövicses patak mederrendezési munkái,
–    Pásztó Zagyván túli terület vízrendezése  (TOP)     3.747 e Ft
–    az Érv által fizetett használati díj terhére

            elvégzett  felújítások                                               1.000 e Ft
     -     PSK részére a sportpálya felújításhoz biztosított     2.626 e Ft
            önrész (határozat alapján)

       A  PSK részére a 2016. évi költségvetésben már tervezett 5.000 e Ft-ot a működési  
kiadások  előirányzatából   átcsoportosítunk a felhalmozási kiadások előirányzatába.

A felhalmozási kiadások e módosítási javaslatok után összességében 18.577 eFt-tal 
emelkednek a költségvetésben szereplő előirányzathoz képest.
/1.1. melléklet Kiadások 2.1., 2.3., 2.5. sorok/

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése jogcímre 17.664 e Ft összegű 
előirányzatot tervezünk. Ez az összeg a 2015  decemberében számlánkra érkezett 2016. évi
állami támogatásból történt megelőlegezést takarja. A számviteli előírások szerint az előző 
évben a beszámolóban ezt bevételként, ez évben viszont a visszafizetésként kell 
szerepeltetnünk, mert ez az éves állami támogatásból mint „előleg”  érkezett.  A 2016. évre
megállapított állami támogatás összegét így ez nem befolyásolja.
/1.1. melléklet Kiadások 6.2. sor/

Az előzőekben felsorolt változások , az év közben lezajló központi és helyi döntések 
módosító hatása miatt mindenképpen szükséges a 2016. évi költségvetési rendelet 1. 
számú módosítása. Az éves költségvetés egyensúlya csak így biztosítható.

Pásztó, 2016. május 18.                                        

                                                                                               Dömsödi Gábor
                                                                                               polgármester
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