Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 17/2012. (VI. 29.)
Önkormányzati rendelete a
8/2012. (IV. 30.) rendelettel módosított,
a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó
2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször
módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a
következőket rendeli el:
1.§ A 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét
tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3§, 4§, 5§, 6§, 9§, 13§ helyébe az alábbi
3§, 4§, 5§, 6§, 9§, 13§ és azokhoz tartozó táblázatok lépnek:

Pásztó Városi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek
fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja:
3.§ /1/ Az önkormányzat 2012.évi költségvetés kiadásainak főösszegét
Hitelműveletekkel - zárolás nélkül
3.572.535 eFt-ban
- zárolással
3.466.103 eFt-ban
Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül
- zárolással

2.908.653eFt-ban
2.802.221 eFt-ban állapítja meg.

Zárolás nélkül
Ebből : beruházások összege:
454.482 eFt
felújítások összege:
3.850 eFt
intézményi felhalm. kiad. összege: 40.000 e Ft
Zárolás nélkül
működési kiadások összege
3.074.203 eFt
- ebből személyi jellegű kiadás
1.143.889 eFt
munkaadókat terhelő járulék
315.273 eFt
dologi jellegű kiadás
1.152.705 eFt
ellátottak pénzbeni juttatása
5.340 eFt
működési célú pénzeszközátadás
ÁH-on kívülre
9.000 eFt
támogatás ért.műk.kiadás
41.257 eFt
működési célú hiteltörl.
375.702 eFt
kötelező tartalék
társadalmi és szocpol. juttatás
31.037 eFt
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Zárolással
442.494 eFt
2.350 eFt
40.000 e Ft
Zárolással
2..981.259 eFt
1.133.041 eFt
311.252 eFt
1.086.657 eFt
5.340 eFt
7.000 eFt
31.230 eFt
375.702 eFt
31.037 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti,
előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet
tartalmazza.
4.§ /1/ Az önkormányzat a 2012.évi költségvetés bevételeinek főösszegét
Hitelműveletekkel - zárolás nélkül
3.572.535 e Ft-ban,
- zárolással
3.466.103 e Ft-ban
Hitelműveletek nélkül :

3.095.222 e Ft-ban határozza meg.

Zárolás nélkül
Ebből I. Működési bevételek
1.034.390 eFt
1. Intézményi működési bevételek
491.053 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.
4.800 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.
538.537 eFt
2.1. Illetékek
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok,
bírságok
275.300 eFt
2.3. Átengedett központi adók
250,737 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.
12.500 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési tám.
366.671 eFt
1.1. Normatív támogatások
327.523 eFt
1.2. Központosított előirányzatok
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.
1.5. Normatív kötött felh. tám.
33.742 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás
1.8 Egyéb központi támogatás
5.406 e Ft
Zárolás nélkül
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
15.928 eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesítése
0 eFt
Zárolás nélkül
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.
és tőkebevételei
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel
/ÁFÁ-val/

275.300 eFt
250.737 eFt
12.500 eFt
366.671 eFt
327.523 eFt
33.742 eFt
5.406 e Ft
Zárolással
15.928 eFt
0 eFt
Zárolással

14.528 eFt

1.400 eFt
0 eFt
14.528 eFt

IV. Támogatásértékű bevételek
1.151.419 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel
112.317 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól
920.927 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 118.175eFt

1.151.419 eFt
112.317 eFt
920.927 eFt
118.175eFt

V. Véglegesen átvett pénzeszközök
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1.400 eFt
0 eFt

Zárolással
1.034.390 eFt
491.053 eFt
4.800 eFt
538.537 eFt
-

306.700 eFt

306.700 eFt

1. Működési célú pénzeszköz átvétel
ÁH-on kívülről
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
ÁH-on kívülről
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
VII. Hitelek
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel

5.700 eFt

5.700 e Ft

301.000 eFt

301.000 eFt

6.350 eFt

6.350 eFt

477.313 eFt
438.684 eFt
38.629 eFt

370.881 eFt
345.740 eFt
25.141 eFt

213.764 e Ft
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 213.764 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. -

213.764 e Ft
213.764 e Ft
-

IX. Kiegészítések, visszatérülések
Előző évi központi költségvetési kiegészítések,
visszatérülések
-

-

2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti,
kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza.
5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek
eredményeként a 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület
Zárolás nélkül
Tárgyévi hiány:
Tárgyévi működési hiány: 62.982 eFt
(pénzmaradvánnyal)
Tárgyévi fejlesztési hiány:
0 eFt
Hitelműveletekkel
Hitelműveletek nélkül
477.313 e Ft

Zárolással
0 eFt
370.881 eFt

-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel.
/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2012. évi beszámoló alkalmával állapítja
meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.
6.§

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek
tartalmazzák.

9.§

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási
problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy:
a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának
rendezéséhez 438.684 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a
Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).
c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében a lejáró 490.000 e Ft összegű
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folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 440.000 e Ft összegű folyószámlahitel
keretszerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési
törvény szabályainak betartásával.
d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és / pontjában foglalt intézkedések ellenére is
működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges
mértékű munkabér hitelt vesz fel.
f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem
fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az c/ pontban
rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 38.629 e Ft összegű
célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.
/2/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási
pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes
minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel.
13.§

A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi
költségvetésekből 31.090 e Ft-ot, a polgármesteri hivatal költségvetéséből 17.439 e Ftot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb
feladatokból 44.415 e Ft-ot a felújítási kiadásokból 1.500 e Ft-ot, a fejlesztési
kiadásokból 11.988 e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol.
A zárolás részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétől, és az
önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt.

2.§ Ez a rendelet 2012. június 30-án lép hatályba.
Pásztó, 2012. június 28.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Záradék: a rendelet kihirdetésének napja: 2012. június 29.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző
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