ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. szeptember 28-i rendes ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2022. szeptember 28.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Előterjesztő:
Szabó István Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:
Batki Gabriella, gazdasági vezető
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 23-i ülésén elfogadta Őrbotytyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) 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 2022. augusztus 31-i hatállyal.
1.

Önkormányzatok működési és fejlesztési támogatásai

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00008 azonosítószámmal benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték, mely alapján az Élhető települések felhívás keretein belül Sportközpont
létesítésre 297 180 559 Ft forrást biztosítottak az önkormányzat részére.
A 2022. évi népszámlálás végrehajtásához 7 719 407 Ft támogatásban részesül a Polgármesteri
Hivatal. Két részletben történik a finanszírozás, az első részlet 2022-ben meg is érkezett, melynek
összege: 5 938 860 Ft volt. A fennmaradó összeg kiutalását az elszámolás után teljesítik.
A közös eljárásban lebonyolított 2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi elszámolása rendben megtörtént. A pótlólagos támogatások pénzügyi rendezése is
megvalósult.
A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával kötött hatósági szerződés alapján „Nyári
diákmunka 2022” munkaerőpiaci program keretében 150 000 Ft támogatásban részesültünk, melyet a július hónapban foglalkoztatott diák bérének kifizetésére használtunk fel.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatásaként 337 000 Ft könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban részesült a Művelődési Ház és Könyvtár. A forrást a
Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat a települési nyilvános könyvtár
állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására fordíthatja.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletvégrehajtásaként 2 887 521 Ft támogatásban részesítette a Művelődési Ház és Könyvtárat.
A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés
felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- és
középvállalkozások számára biztosított iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására.
A települési önkormányzatot megillető támogatást két egyenlő részletben, ez év júniusában és
októberében kerül folyósításra.
Őrbottyán Város Önkormányzata esetében az előzetesen megállapított összeg 48 015 609 Ft.
Az első részletet már elutalta a Magyar Államkincstár.
A 24/2021. (III.29.) számú Polgármesteri határozat érelmében az Önkormányzat településrendezési szerződést kötött a Dunaflat Hungary Kft-vel. A kapcsolódó telekalakításokhoz hozzájárulás
megfizetésére kötelezett fél a fizetést teljesítette 2 millió Ft értékben.
2.
A költségvetési rendelet alábbi előirányzat-átcsoportosításaihoz kérjük a Képviselőtestület jóváhagyását:
A 2022. évi költségvetés tervezésekor a Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényeire biztosított
forrás kevésnek bizonyult, tekintettel a jelenlegi piaci helyzetre, valamint a még megtartandó rendezvények költségeire a Művelődési Ház és Könyvtár személyi kiadások és munkaadókat terhelő
járulék kiadási sorokon megtakarításként jelentkező 5 millió Ft-t átcsoportosításra kerül dologi
kiadásra.
A 146/2022. (VIII.16.) számú határozat értelmében a 2022. évi Izotóp Tájékoztató és Ellenőrző
Társuláson keresztül érkező támogatást működési kiadások fedezetére használja fel az önkormányzat. A felhalmozási célú előirányzatról az átcsoportosítást jelen rendelet-módosítás tartalmazza.
Egészségügyi alapellátás körébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatásként orvosi beutalón szereplő laborvizsgálathoz szükséges laborminta levételére és szállítására megállapodást kötött az
önkormányzat 2018. évtől folyamatosan. A szolgáltató kérelemmel élt a megállapodás módosítására, melynek pénzügyi kihatása van. A 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakot érintően erre a célra tervezett költség átcsoportosításra kerül dologi kiadásokon belül más
kormányzati funkcióra.
A májusi normatíva felmérés szerinti támogatásváltozások is átvezetésre kerülnek a rendeletmódosításban.
Az önkormányzat és minden irányított költségvetési szerve tekintetében az év során eddig realizált többletbevétel előirányzatosítását hajtottuk végre a rendelet mellékletében foglaltak szerint.

Az önkormányzatnál a felhalmozási bevételeknél realizálódott többletbevétel (pályázathoz kapcsolódó, fent nevezett beruházási támogatás), a Támogatás Alapba történő befizetések, valamint a
kamatjóváírások, az intézményeknél az egyes szolgáltatásokból származó többletbevételek kerültek beépítésre.
A Környezetvédelmi Alapról szóló 5/2009. (IV.28.) rendelet alapján az Alap felhasználását az
alábbi táblázat mutatja:
adatok Ft-ban
Nyitó összeg:
Talajterhelési számláról átvezetett összegek és kamatjóváírás
i)településrendezési feladatok: iskola munkaterület előkészítése
g)talaj védelme, talajszennyeződések megelőzése, a szennyezett talajok feljavítása:
higany hulladék ártalmatlanítása
o)az épített környezet és település műemlékeinek védelme: Pálos fogadó restaurátor és
statika
Záró összeg:

90 000 000
15 338 900
- 22 352 000
- 190 400
- 5 796 500
77 000 000

A Támogatási és Fejlesztési Alapba befolyt, illetve kifizetett összegeket az alábbi táblázat tartalmazza.
adatok Ft-ban
Nyitó összeg:
Támogatási Alapba történő befizetés, kamatjóváírás 2022.08.24-ig
Fertőtlenítőszerek
Madarak és fák napja
Vak Bottyán fa szobor karbantartás
Bankköltség
Záró összeg:

2 757 907
+ 968 140
- 52 100
- 141 991
- 410 285
- 8 364
3 113 307

A Képviselő-testület által – az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadását követően –
hozott határozatok szerint az általános tartalékot érintően a költségvetésben az alábbi előirányzatmódosításokat kell végrehajtani:
adatok Ft-ban
Eredeti előirányzat
81-86/2022.(IV.27.) Nyugdíjba vonulási Emléklap, Őrbottyán Város Díszpolgára, Őrbottyánért díj
Módosított előirányzat

2 466 500
-287 297
2 179 203

Kérem, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el az önkormányzat
2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

Mellékletek szerint
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi Bizottság véleménye:
Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság véleménye:
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:

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 …/2022. (…) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) 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
…/2022. (…) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.)
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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:
1. §
Őrbottyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 2 431 429 520 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege
1 330 394 859 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 1 101 034 661 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 2 431 429 520 Ft költségvetési
kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 1 330 394
859 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 1 101 034 661 Ft.”
2. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevétele és
kiadása:
a) önkormányzat
2 341 478 052 Ft,
b) Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal
218 205 293 Ft,
c) Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán
60 640 811 Ft,
d) Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet
402 819 924 Ft,
e) Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat
47 412 850 Ft,
f) Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde
78 567 093 Ft.”
3. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett – kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 2 179 203 Ft összegben.”

4. §
A Rendelet 5 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 5. § (1) A Környezetvédelmi Alap összege 77 000 000 Ft, melynek felhasználásáról önkormányzati rendelet rendelkezik.
(2) A Támogatási és Fejlesztési Alap összege 3 113 307 Ft, melynek felhasználásáról önkormányzati rendelet rendelkezik.”
5. §
(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.
6. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Őrbottyán, 2022. szeptember …

Szabó István Ferenc
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
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. §
Ez a § a Környezetvédelmi Alap és a Támogatási és Fejlesztési Alap módosított előirányzatát
tartalmazza.
5. §

A normaszöveg szöveges részébe foglalt módosításokat a kapcsolódó mellékletekben át kell vezetni, ezért a megfelelő mellékleteket is módosítani kell.
6. §
A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.
Őrbottyán, 2022. szeptember .
előterjesztő:
Szabó István Ferenc
polgármester

az előterjesztést készítette:
Batki Gabriella
gazdasági vezető

az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

