Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
21/2010./XII. 16./ önkormányzati rendelete
A 19/2010. /XI. 16./ önkormányzati rendelettel,a 18/2010 (XI. 18.) önkormányzati
rendelettel ,a 16/2010 ( IX.30.) önkormányzati rendelettel,a 14/ 2010/VII.26/
önkormányzati rendelettel, a 13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel,
a 7/2010. (IV.30.) önkormányzati /rendelettel módosított, a város 2010.évi
költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször
módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott
rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban:
önkormányzat 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelettel, 18/2010. (XI.18.) önkormányzati
rendelettel, 16/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelettel, a 14//2010/VII.26/ önkormányzati
rendelettel, a13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010.(IV. 30.) önkormányzati
rendelettel módosított a város 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati
rendelet/továbbiakban:/R/ módosításáról, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 10. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek:
„3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak főösszegét
Hitelműveletekkel 4.220.562 eFt-ban
Hitelműveletek nélkül 3.844.516 eFt-ban állapítja meg.
Ebből : a) beruházások összege:
b) felújítások összege:
c) intézményi felhalmozási kiadások összege:
d) működési kiadások összege
ebből da) személyi jellegű kiadás
db) munkaadókat terhelő járulék
dc) dologi jellegű kiadás
de) ellátottak pénzbeni juttatása
df) működési célú pénzeszközátadás
ÁH-on kívülre
dg) támogatás ért.műk.kiadás
dh) működési célú hiteltörl.
di) kötelező tartalék
dj) társadalmi és szocpol. juttatás

1.212.565 eFt
122.565 eFt
15.224 eFt
2.870.208 eFt
1.072.951 eFt
288.128 eFt
813.052 eFt
4.759 eFt
25.330
37.766
339.617
288.605

eFt
eFt
eFt
eFt
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 2010.évi költségvetés bevételeinek főösszegét
Hitelműveletekkel 4.220.562 e Ft-ban,
Hitelműveletek nélkül : 3.793.138 e Ft-ban határozza meg.
Ebből I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Illetékek
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok
2.3. Átengedett központi adók
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív támogatások

745.920 eFt
185.600 eFt
560.320 eFt
eFt
269.066 eFt
280.454 eFt
10.800 eFt
744.090 eFt
366.046 eFt
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1.2. Központosított előirányzatok
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1.5. Normatív kötött felh. tám.
1.6. Fejlesztési célú támogatások
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás
1.8 Egyéb központi támogatás

43.019 eFt
eFt
261.636 eFt
69.389 eFt
4.000 eFt
eFt

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele
5. Egyéb felhalmozási bevétel

81.292 eFt
50.462 eFt
28.830 eFt
- eFt
2.000 eFt
- eFt

IV. Támogatásértékű bevételek
1. Támogatásértékű működési bevétel
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
VII. Hitelek
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel

2.170.549 eFt
204.531 eFt
897.431 eFt
1.068.587 eFt
16.328 eFt
902 eFt
15.426 eFt
22.730 eFt
427.424 eFt
358.635 eFt
68.789 eFt

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.

12.229 eFt
12.229 eFt
eFt

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

- eFt
-

eFt

/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 2010.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület
Tárgyévi hiány:
63.607 e Ft
Tárgyévi működési hiány: 30.894 e Ft, többlet: - e Ft
Tárgyévi fejlesztési hiány:
32.713 e Ft
Hitelműveletekkel
e Ft-ban
Hitelműveletek nélkül 427.424 e Ft-ban határozza meg, mely
a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.
/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2009. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az
ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.
7.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz.
mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

10.§

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák
finanszírozhatósága érdekében, hogy:
a/ A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. sz. melléklet 9.
pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során
a létszámcsökkentéssel
összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

2

3

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez
358.635 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület
külön meghozott egyedi döntése után).
c/ A likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft keretösszegű folyószámlahitel
490.000 e Ft összeg emelésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával 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 2010-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációja,
Hunyadi út építés, öt utca építése, óvodai fűtéskorszerűsítés/ a 2009. évben megkötött 40
millió Ft összegű, illetve 103 millió Ft összegű hitelből a feladatarányos részt igénybe veszi.
f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett
fejlesztési kiadáshoz, a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT tőkefeltöltéséhez, az
esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi
idővel visszafizetendő 40.000 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön
meghatározott egyedi döntések alapján.
g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát
készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz
amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki
A képviselő-testület az igényelhető támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI előleget nem vesz
igénybe.
Amennyiben az e § /g/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre
a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2010. évi költségvetési törvény 6.
sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott
elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be.
h/ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény
alapján kiutalt 2010-ben visszafizetendő 4 millió Ft ÖM. támogatás véglegesítését
kezdeményezze
i/ Amennyiben az e § /1/ bekezdés a/, b/,c/,d/, pont nem vezet eredményre a költségvetési
rendelet kiadási és bevételi főösszegének módosítása nélkül, az év közben keletkezett átmeneti
likviditási probléma kezeléséhez az önkormányzat intézménye, a Margit Kórháztól, az
intézmény saját – átmenetileg szabad - pénzeszközeinek igénybevételével, megállapodás
alapján 6,2% kamat fizetése mellett legfeljebb 20 millió Ft-ot átmenetileg igénybe vegyen a
csatolt megállapodás tervezet felhasználásával.
j/ A 2010. május-júniusi rendkívüli időjárás következtében elkerülhetetlenné váló védekezési
és helyreállítási munkák pályázati saját erő fedezetéhez- amennyiben az más forrásból nem
biztosítható- 11.517 e Ft összegű fejlesztési hitelt vegyen fel az önkormányzat gazdasági
érdekei szem előtt tartásával- figyelemmel az év során szükségessé váló egyéb hitelekre is
/2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt
az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja.”
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2.§. A képviselő-testület a kórházi szakrendelő építéséhez szükséges AFA többlet megelőlegezésére
29.949 e Ft-ot biztosít, melynek ellentételezésére igényt nyújt be a közreműködő szervezethez.
3. §. Ez a rendelet 2010. december 16 -án lép hatályba.
Pásztó, 2010. december 7.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
c. főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2010. december 16.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző
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