Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2007./V.31./ rendelete
11/2007.(IV.11)rendelettel, a
a 9/2007./III.30/ rendelettel módosított
a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.)
rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007/IV.11/ rendelettel, a
9/2007. /III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban R/
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Az R 3,4,5,10.§ helyébe az alábbi §-ok és táblázatok lépnek, továbbá a „R” 11.§ az alábbi
/3/ bekezdéssel egészül ki:
3.§ /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét
3.150.155 e Ft-ban állapítja meg.
Ebből – beruházások összege:
214.686 eFt
- felújítások összege:
43.599 eFt
- intézményi felhalmozási kiadások összege:
15.354 eFt
- működési kiadások összege
2.876.516 eFt
=ebből = személyi jellegű kiadás
1.428.038 eFt
= munkaadókat terhelő járulék
464.460 eFt
= dologi jellegű kiadás
717.062 eFt
= ellátottak pénzbeni juttatása
38.588 eFt
= működési célú pénzeszköz átadás
41.456 eFt
= működési célú támogatésért.kiad.
6.768 eFt
= működési célú hiteltörl. és kamata
180.144 eFt
= kötelező tartalék
- eFt
/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti,
alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt
előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.
4.§ /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét
3.150.155 eFt-ban határozza meg.
Ebből I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek
2. Önkormányzatok saját működési bevételei
2.1. Illetékek
2.2. Helyi adók
2.3. Átengedett központi adók
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív támogatások

1.013.607 eFt
228.909 eFt
784.698 eFt
- eFt
307.000 eFt
471.518 eFt
6.180 eFt
571.119 eFt
554.054 eFt

1.2. Központosított előirányzatok
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1.5. Normatív kötött felh. tám.
1.6. Fejlesztési célú támogatások

640 eFt
- eFt
7.320 eFt
9.105 eFt

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
150.395 eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
43.700 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei
82.095 eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai
- eFt
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele
24.600 eFt
IV.Támogatásértékű bevételek
1. Támogatásértékű működési bevétel
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

983.045 eFt
135.905 eFt
847.140 eFt
- eFt

V. Véglegesen átvett pénzeszközök
10.415 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről
1.870 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 8.545 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
VII. Hitelek
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.

5.305 eFt
367.933 eFt
295.780 eFt
72.153 eFt
48.336 eFt
48.336 eFt
- eFt

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti,
alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az
5.sz.melléklet
tartalmazza.
5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek
eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület
367.933 eFt-ban határozza meg, mely a
bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.
10.§
/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti
likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy
a/ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz
melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a
létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.
/Ennek számított összege: 28.925 e Ft./
b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez
295.780 eFt egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-

testület külön meghozott egyedi döntése után).
c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 200.000 eFt erejéig szükség esetén
folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámlahitelkeret kiváltásával
intézkedjen.
d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére
is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges
mértékű munkabér hitelt vesz fel.
e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 2 éves türelmi idővel visszafizetendő
66.153
eFt összegű célhitelt, ezen túlmenően 6.000 e Ft összegű
támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi
döntések alapján.
f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási
pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes
minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos
elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok
kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe.
Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az
esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2007. évi
költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és
Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb
támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be.
/2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel
együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a
zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja.
/3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3
hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az
átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja.
11.§ /3/ A képviselő-testület garanciát/ kezességet / vállal a Margit Kórház 15,7 millió
Ft-os egyszeri, kamatmentes finanszírozási előleg visszafizetésére vonatkozóan 2007.
december 31.ig.”
2.§ Ez a rendelet 2007. május 31-én lép hatályba.
Pásztó, 2007.május 16.
Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2007. május 31.
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polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

