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A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 28-i ülésén elfogadta Őrbottyán
Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) 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 kötelezettségvállalások miatt kerül sor.
1.Önkormányzatok működési támogatásai
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 462/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet határozta meg.
A kormányrendelet 7. § (1) bekezdése szerint
„(1) A Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat részére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi
kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét
a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által finanszírozott helyi
önkormányzati költségvetési szervek,
b) az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozóan.”
Az előirányzatok személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok kiadási soron és az Őrbottyáni
Napközi Otthonos Óvoda esetében az Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulásnak (továbbiakban: Társulás) átadott egyéb működési célú kiadásként jelennek meg.
A 2018. évi, még rendeletben nem módosított bérkompenzáció tételesen:
-Polgármesteri Hivatal:

177 877 Ft

-Őrbottyáni GAMESZ:

35 115 Ft

-Segítő Kéz Szociális Szolgálat
-Társulás:

19 643 Ft
30 586 Ft
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A Kvtv. 2. melléklet III. 1. pontja rendelkezik a Szociális ágazati összevont pótlékról, mely szerint a
központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2018. január-december
hónapokban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.
E jogcímen kapott támogatás előirányzata miatt a Segítő Kéz Szociális Szolgálat költségvetése Személyi
juttatások és Munkaadókat terhelő járulék kiadási soron növekedett 1 797 953 Ft-tal a 2018. évi költségvetési támogatásokról szóló információs lista szerint.
A Kvtv. 2. melléklet IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3. pont: Kulturális
illetménypótlék alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerint a 2018. január – 2018. december hónapokban kifizetendő kulturális
illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás folyósítása a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján havonta a nettó finanszírozás keretében történik.
A Művelődési Ház és Könyvtár kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 161 565 Ft előirányzatban részesült
az előző rendeletmódosításban szereplő összegen felül.
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak értelmében a 2018-ban számfejtésre kerülő illetmény kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adójához az óvodát fenntartó
települési önkormányzatok és azok társulásai számára.
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján a 2017-ben minősítést szerzett óvodapedagógusok előző
rendeletmódosítás óta visszavont támogatása 1 653 767 Ft, mely összeg az Őrbottyán és Kisnémedi
Települések Köznevelési Társulásnak átadott egyéb működési célú kiadás csökkentéseként jelenik meg.
2018. októberben az állami normatíva igényléshez leadott mutatószám felmérések feldolgozása befejeződött.
A Kvtv. 2. melléklet III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása pontját érintette 5 921 676 Ft
értékben. A felmérés eredménye szerint többlettámogatást kell az Őrbottyáni GAMESZ költségvetésében
átvezetni.
A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása keretében 972 000 Ft támogatást
biztosított a 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatban hozott döntés alapján. Ezen támogatás kiadási oldalát
dologi kiadásokban kellett az előirányzatokban felvezetni, bevételként pedig a működési támogatások
között.
Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 20142030 megvalósításához pályázat került kiírásra Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és
fejlesztése Pest megye területén címmel. Őrbottyán Város Önkormányzata nevezett pályázaton
188 665 866 Ft támogatásra írt alá támogatási szerződést. Ezen összegből 94 332 933 Ft előleg került
leutalásra, mely a beruházási kiadások soron került beépítésre.
A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az országgyűlési képviselő választás lebonyolításához 1 908 078
Ft normatív támogatás került további előirányzatként felvezetésre.
A Bethlen Gábor Alaptól 2018. évben 500 000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat a „Diákcsere
program és Harangok Napja” elnevezésű program megvalósításához.
2. A költségvetési rendelet alábbi előirányzat-módosításaihoz kérjük a képviselő-testület jóváhagyását:
Az önkormányzat és minden irányított költségvetési szerve tekintetében az év során realizált többletbevétel
előirányzatosítását hajtottuk végre a rendelet mellékletében foglaltak szerint. Az önkormányzatnál
kiemelten a helyi adókban realizálódott többletbevétel, intézményeknél az egyes szolgáltatásokból
származó többletbevételek, valamint a kiszámlázott étkezési ellátási díjak többletbevételei kerültek
beépítésre.
Ezeket a döntéseket a költségvetési rendelet normaszövegében és a kapcsolódó mellékletekben átvezettük.
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Kérem, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el az önkormányzat 2018.
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
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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Mellékletek szerint
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést támogatta.
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Őrbotytyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) 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
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…/2019. (…) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.)
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 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:
1. §
Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1 885 999 704 Ft költségvetési
bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 1 144 420
154 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 741 579 550 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1 885 999 704 Ft költségvetési
kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege
1 144 420 154 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 741 579 550 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

1 813 939 732 Ft,

b) Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal

140 810 479 Ft,

c) Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán

38 060 162 Ft,

d) Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet
e) Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat

392 697 946 Ft.
47 097 126 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 87 329 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Őrbottyán, 2019. február …
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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, 2019. február
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