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A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (III. 03.) önkormányzati
rendelet módosítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 3-i ülésén elfogadta Őrbottyán
Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (III. 03.) önkormányzati rendeletét. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az előirányzat-módosításokra az év közben realizált bevételek és azok felhasználása, a kiadási előirányzatokat érintő feladat átcsoportosítások, valamint a költségvetés elfogadását követően tett kötelezettségvállalásai miatt kerül sor.
1.

Önkormányzatok működési támogatásai

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján támogatásként megfinanszírozott összeg az
Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek esetében a Magyar Államkincstár által
közölt előirányzat-módosítási értesítő szerint kerül átvezetésre. Az előirányzatok személyi juttatások,
Munkaadókat terhelő járulékok és az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda esetében az Őrbottyán és
Kisnémedi Települések Köznevelési Társulásnak (továbbiakban: Társulás) átadott egyéb működési
célú kiadásként jelennek meg.
A 2016. évi, 2016. december 31-ig leközölt bérkompenzáció tételesen:
-

önkormányzat:

245 999 Ft

-

Polgármesteri Hivatal:

384 048 Ft

-

Művelődési Ház és Könyvtár:

-

Őrbottyáni GAMESZ:

554 609 Ft

-

Társulás:

261 747 Ft

70 485 Ft

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú mellékletében (A helyi
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása) és a 8. számú mellékletében (A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény
nem állami fenntartóját megillető támogatások) található részletes szabályozás, valamint a szociális
ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) számú Kormányrendelet szerint e jogcímen kapott támogatás előirányzata miatt az Önkormányzat költségvetése Személyi juttatásokon és Munkaadókat terhelő járulékon növekedett 1 176 875 Ft-tal.

Őrbottyán Város Önkormányzata indult a 2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton is, melyen 181 millió forintban
támogatásban részesült. Ezen összeggel a Beruházási kiadások sor előirányzata emelkedett.
A települési önkormányzatok közművelődési célú érdekeltségnövelő támogatásaként 236 000 Ft
került engedélyezésre és folyósításra. Ezen összeg a Beruházási kiadások sorra kerül, mely kiegészítéseként szolgál a 2016. évi költségvetésben önrészként betervezett összegnek.
Az Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokra Őrbottyán az Önkormányzatok rendkívüli szociális
támogatása pályázaton 4 843 000 Ft összeget nyert.
Az Önkormányzatok rendkívüli támogatására pedig 33 764 670 Ft-ot, melyet a jogerős perköltségek
fedezetének biztosítására nyújtottunk be.
2.

A költségvetési rendelet alábbi előirányzat-átcsoportosításaihoz kérjük a képviselő-testület
jóváhagyását:

A végleges feladatelmaradások, az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli, meghatározott célra rendelkezésre bocsájtott összegek maradványa az intézmények finanszírozásának előirányzataiból visszavonásra kerül, ezáltal az önkormányzat maradványát képezi, mely a 2017. évi költségvetés tervezésekor kerül újra felosztásra.
Ezen fenti átcsoportosítások összességében összegszerűen:
-

önkormányzat:

+ 91 350 972

-

Polgármesteri Hivatal:

- 29 803 736

-

Művelődési Ház és Könyvtár:

- 5 970 036

-

GAMESZ

- 49 230 584

-

Óvoda/Társulás:

6 346 616

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak értelmében az adót a termék
beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építésiszerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul,
feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági
engedély-köteles. A 2015. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására kapott pályázati összegből megvalósított fejlesztések tekintetében a
fentieket figyelembe véve az általános forgalmi adót nem a kivitelezőknek fizettük, hanem közvetlenül
az adóhatóságnak. Ehhez technikai átcsoportosítás szükséges a Beruházási kiadások sorról a Dologi
kiadások sorra. A kapcsolódó összeg: 30 799 754 Ft.
A Képviselő-testület által – az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását követően – hozott határozatok szerint az általános tartalékot érintően a költségvetésben az alábbi előirányzatmódosításokat kell végrehajtani:
adatok Ft-ban
Eredeti előirányzat

4 125 252

Költségvetési intézmények és óvoda társulás maradvány visszavonása

91 350 972

Módosított előirányzat

95 476 224

Ezeket a döntéseket a költségvetési rendelet normaszövegében és a kapcsolódó mellékletekben átvezettük.
Kérem, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Költségvetési rendelet elfogadása, a testület által a tárgyévben elfogadott határozatok
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3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
–

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

–

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

–

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

–

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Mellékletek szerint
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi Bizottság véleménye: a bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja
Pénzügyi Bizottság véleménye: a bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja
Ügyrendi Bizottság véleménye: a bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja
6. RENDELET-TERVEZET
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…)önkormányzati rendelete Őrbotytyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása.
Költségvetési hatása:
Elfogadott módosítások szerint.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Adminisztratív tehernövelő hatása nincs a rendeletnek.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az Mötv-ben és Áht-ban előírt jogalkotási kötelezettség teljesítése.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Mulasztásos törvénysértés miatt felügyeleti bírság kiszabása, állami feladat finanszírozás lehívhatóságának elmaradása.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (…) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (III. 03.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) és f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
8/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:
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1. §
Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1 502 715 405 Ft költségvetési
bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 943 539 654
Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 559 175 751 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1 502 715 405 Ft költségvetési
kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 943 539 654
Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 559 175 751 Ft.”
2. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevétele és kiadása:
a) önkormányzat

1 468 559 038 Ft,

b) Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal

94 822 384 Ft,

c) Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán

25 790 875 Ft,

d) Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet

240 105 332 Ft.”

3. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett – kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 95 476 224 Ft összegben.”
4. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. §
E rendelet 2016. december 31-én lép hatályba.
Őrbottyán, 2017. január 17.

INDOKOLÁS
1. §
A § a kiadási és bevételi főösszegek módosítását tartalmazza részletes bontásban.
2. §
Ez a § a módosított kiadási és bevételi főösszeg figyelembevételével az Önkormányzat és költségvetési szerveinek módosított kiadásait és bevételeit határozza meg.
3. §
Ez a § az általános tartalék módosított előirányzatát tartalmazza.
4. §
A normaszöveg szöveges részébe foglalt módosításokat a kapcsolódó mellékletekben át kell vezetni,
ezért a megfelelő mellékleteket is módosítani kell.
5. §
A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.
Őrbottyán, 2017. január17.
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