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Pásztó Városi Önkormányzat ....../2017. (         ) rendelete a 12/2016.(XI. 30.) rendelettel,
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

1.529.567 E Ft Költségvetési és finanszírozási 
bevétellel

1.529.567 E Ft Költségvetési  és  finanszírozási
kiadással

Ebből:     1.409.287 E Ft
120.280 E Ft

működési kiadással 
felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:
a költségvetési bevételek összege   1.392.495 E Ft-ra,
a finanszírozási bevételek összege     137.072 E Ft-ra módosul.

 a költségvetési kiadások összege 1.415.703 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“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(6) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(7) A "R" 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép

(8) A "R" 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
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(9) A „R“ 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép.

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

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

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

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

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

A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

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

Pásztó, 2017........           

           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

 5. 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.,   2.,  3.,és   4.
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, ezért gazdasági hatása jelentős.

 2.  A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

       3.  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
 A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

       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.
Az előző költségvetési rendelet módosítás óta, felmerültek olyan  előirányzat módosítási
igények,  melyeket  a  költségvetési  rendeletben  át  kell  vezetni  az  önkormányzat  és  az
intézmények tekintetében is.
A  2011.  évi  CXCV.  törvény  34.§  (4)  bekezdése  értelmében  a  Képviselő-testület
költségvetési  rendeletét  legkésőbb  az  éves  költségvetési  beszámoló  elkészítésének
határidejéig, december 31.-i hatállyal módosíthatja.

      A  rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési  egyensúlyt, megakadályozná
      a szabályszerű zárszámadási rendelet elkészítését, elfogadását.   

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, 2017. április 25.

Dömsödi Gábor
polgármester



Szöveges indoklás a …../2017.(........) sz. rendelethez

A 2016.  évi  költségvetés  5.  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  biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.
Az előző rendelet módosítás  óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen
szükséges.

Az 5. számú módosítási javaslatban a költségvetés kiadási és bevételi főösszege 1.529.567      e
Ft-ra   emelkedik.
     
Az állami támogatások 2016. évi előirányzatát növelő és csökkentő tételek is érintik. Ezek a
következők:
 +   2.361 e Ft  Létszámcsökkentési pályázat
 +      271 e Ft  Bérkompenzáció támogatása
 -       229 e Ft  Sociális feladatok támogatása
 -       105 e Ft  Köznevelési feladatok támogatása
Összességében az állami támogatás előirányzata 2.297  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 már csökkentettük, de a tervezett összeg lényegesen magasabb volt mint a 
megitélt támogatás. Emiatt javasoljuk ennek az előirányzatnak a csökkentését.

 Az önkormányzat forrásainak növelése érdekében az iparűzési adóbevétel előirányzatát  
50.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni. 2016. évi tényadatok ismeretében ez már jelenleg is 
teljesült.
Az önkormányzat felhalmozási cálú támogatásait ÁH-n belülről 4.689 e Ft.al javasoljuk 
emelni. Ez részben egy előző évről áthúzódó támogatás: Napelemes rendszer telepítése az 
önkormányzati intézményeknél című projekt áthúzódó támogatása (2.938 e Ft). Itt szerepel 
még a területalapú és zöldítés támogatása.
A működési bevételek estében  +5.355 e Ft előirányzat módosítást javasolunk.
A felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről során a legjelentősebb az 1956-os 
szoborra megnyert pályázati összeg.
Módosítási javaslatunk része még a bevételeknél :+ 15.386 e Ft az Államháztartáson belüli  
megelőlegezés. Ez a december végén az önkormányzat részére kiutalt következő évi állami 
támogatásából „előleg“, amelyet 2017-ben majd visszavonnak.

A bevételi előirányzatokat  összességében 20.247 e Ft-al javasoljuk emelni.

A  kiadási előirányzatok összességében ezzel megegyezően változnak.

A személyi  juttatások  és  járulékainak  előirányzata  az  intézményeknél  a  bérkompenzáció
összegével, és a Munkaügyi Központ támogatásával  emelkedik. Ugyancsak emeli a személyi
juttatások előirányzatát a létszámcsökkentési pályázat támogatása.  
A dologi kiadások előirányzatát a teljesítési adatokhoz igazodóan javasoljuk emelni.
A Városgazdálkodási Kft.-nek működési célra nyújtott támogatását 4.000 e Ft-al csökkenteni
javasoljuk.  Ennek  magyarázata  hogy  a  VGÜ  veszteségek  rendezésére  a  költségvetésben
16.700 e Ft-ot terveztünk, és ténylegesen ez 12.700 e Ft volt.
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A beruházási  és  felújítási  kiadások  előirányzatait  15.923  e  Ft-al  csökkenteni  javasoljuk.
Néhány feladat elmaradt, néhány pedig a tervezettől kevesebb  költséget igényelt.

Az  intézmények  5.  módosítási  javaslatban  szereplő  előirányzat  változásai  részletesen
megtalálhatók a 9.2 – 9.3.8 mellékletekben

  Az előzőekben felsorolt  változások, gazdasági események mindenképpen szükségessé
  teszik a 2016. évi költségvetési rendelet utolsó, 5. számú módosítását.  
   
 

Pásztó, 2017. április 25.

                                                                                               Dömsödi Gábor
                                                                                                 polgármester
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