Pest Megye Közgyűlésének 2/2016. (II.08.) önkormányzati rendelete
Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1)
(2)
2. § (1)

(2)

A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei
Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
A 2016. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei
Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.
A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet alapján kerültek meghatározásra.
A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a
vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.

3. § (1)123 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest
Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen
898 611 978 forintban,
b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 898 611 978
forintban,
c) hiányát 0 forintban,
d) létszámát 3 főben hagyja jóvá.
(2)456 A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 327 253 619
forintban,
b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 327 253 619
forintban,
c) hiányát 0 forintban,
d) létszámát 26 főben hagyja jóvá.
.
4. §

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként
vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1)
(2)
(3)

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6.
számú melléklet szerint fogadja el.
A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási
kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a
8. számú melléklet szerint fogadja el.
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6. §

A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 10. számú melléklete
a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési és felhalmozási
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.

7. §

A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata
és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
feladatonkénti megosztását.

8. §

A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Uniós támogatással
megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2016. évben.

9. §

A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata
és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási
előirányzatainak felhasználási ütemtervét.

10. § 789

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata általános tartalékát 6 507 385 forintban
állapítja meg.

11. §

A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó
összegét 200 ezer forintban állapítja meg.

12. § (1)

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelelet
módosítása.
A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2016.
évi költségvetési előirányzatainak mértékéig történő forrásfelhasználásra.
A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2016.
évi költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 10 százalékát
meg nem haladó mértékig.
A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet
8.számú melléklete szerinti „Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű
tevékenységek támogatása” keret felhasználásáról döntsön.
Az (1)-(4) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron
következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A
döntésekkel kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be
kell építeni.
A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzata
átmenetileg szabad pénzeszközeit – az Önkormányzat fizetőképességének
megőrzése mellett - a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír-nyilvántartási
számlán és a Magyar Államkincstár által forgalmazott értékpapírok vásárlásával
hasznosítsa.

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

13. § (1)

(2)

A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye
Önkormányzata 2016. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek
beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon,
kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról.
A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a
jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.
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14. § (1)
(2)

15. § (1)

A 2016. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített
kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.
E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtása során kell
alkalmazni.
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

Szabó István s.k.
Pest Megye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke
INDOKOLÁS
Általános indokolás

Pest Megye Önkormányzata államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg
2016. évi költségvetési rendeletét.
A rendelet és mellékletei a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvényben, az Áht.-ban és annak végrehajtási rendeletének megfelelően, a helyi
sajátosságok figyelembevételével került összeállításra.
Részletes indokolás
1.§
A költségvetési rendelet hatályát és a költségvetési címrendet határozza meg.
2.§
A költségvetési rendelet összeállításánál alkalmazott bevételi és kiadási jogcímek és
táblázatrendszer jogszabályi megfelelőségét rögzíti, amely a helyi sajátosságok
figyelembevételével készült.
3.§
Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási
főösszegét, a hozzá kapcsolódó 1-4. számú mellékletekben meghatározott kiemelt
előirányzatonkénti részletezésben, továbbá a költségvetési hiányát és az engedélyezett
köztisztviselői és munkavállalói létszámot tartalmazza.
4.- 9.§
Az 5.- 13. számú melléklet a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatait mutatja be.
10. §
Pest Megye Önkormányzata költségvetésének általános tartalék összegét rögzíti.
11.§
A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére adható éves
cafetéria összegét rögzíti.
12.-14.§
A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

15.§
Hatályba léptető rendelkezés

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: Rendelet)
foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése
alapján – alábbiakban összegezhetők.
1. A Rendelet valamennyi jelentős hatása
1.1 A Rendelet valamennyi hatása, különösen:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai – a Rendelet közvetlen hatással van Pest Megye
Önkormányzata kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak folyamatos,
gazdaságos és hatékony ellátására. Az önkormányzati feladatellátást szervezet rendszerének
(Hivatal, PMTN Kft.) személyzeti és működési feltételeit kiszámíthatóan a bevételek
beszedésével és a kiadások teljesítésével biztosítja.
Környezeti, egészségügyi következmények - a Rendeletnek a jelenlegi helyzethez viszonyítva
nincsenek környezeti, egészségügyi következményei.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás – a Rendelet többlet adminisztratív terhet nem
keletkeztet.
2. A Rendelet megalkotásának szükségessége – magasabb szintű jogszabály, az Áht. előírja.
3. A Rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények – az
önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a jogalkotási
kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett a központi költségvetési támogatás
folyósításának felfüggesztése.
4. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
– a Rendelet megalkotása esetén az alkalmazása többlet személyi feltételt nem igényel,
továbbá a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

