JAVITOTT 2020.02. 17.

ELOTERJESZTÖ

Pilis Város Polgármestere

Előterjesztés száma: 30/2020.

NYILT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozat javaslat elfogadásához
minősitett többség szükséges.
ELÖTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. február 27-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat Pilis Város Onkormányzatának az Onkormányzat 2020. évi
költségvetésének II. fordulós megtárgyalására valamint a költségvetési rendelet
megalkotására és elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!
AItalános rész

A 2020. évi költségvetési rendelet tervezet II. fordulójára bocsátott anyagának összeállításánál a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján
megállapitott állami támogatásokat, az államháztartásrólszóló 2011. évi CXCV. törvényt, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31. ) Korm. rendeletet (Avr.)
az államháztartásszámvitelérőlszóló4/2013. (1. 11.) Korm. rendeletet, a 2020. évi költségvetést
érintö képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.
A 2020. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a
legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

a) Magyarország2020. évi központiköltségvetésérölszóló2019. évi LXXI.törvény
(a továbbiakban: Költségvetési tv. ),
b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.),
c) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

d) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:
Stabilitási tv. ),

e) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht. ),
f) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Avr),

A költségvetési tervezet tartalmazni kell mindazon előirányzatokat, rovatokat cimenként,
bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket ajogszabályok előimak, valamint azokat
a nem kötelezöen ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület önkormányzati
rendeletekben, határozatokban felvállalt.

A beterjesztett anyag jelen formájában általános vitára és a költségvetési rendelet
megalapozásáraalkalmas, tartalmazzaazokata költségvetésitételeket, amelyek azönkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében megjelennek.
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A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójával,

melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzatlegfontosabb céljaithűentükrözik.
A 2020. évre a koncepcióban megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
A Képviselő-testület elsödleges célkéntjelöli meg
a) az önkormányzat működöképességének megőrzését, a szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítását,

b)
c)

a költségvetésiegyensúlymegtartását,
a fejlesztések megvalósítását az elnyert pályázati támogatások felhasználásával.

3. A képviselö-testiilet a működőképességmegőrzése, a költségvetési egyensúly megtartása
érdekébenszükségesnektartja, hogy:

a) az államháztartáson belülröl érkező működési célú támogatások összegei a Magyar
Allamkincstár tájékoztatása alapján, illetve az elfogadott 2020. évi központi költségvetési
törvény feladatfinanszírozási elvei alapján tervezhető,
b) a működésibevételek tervezése a hatályos bérleti díjakon alapuljon,
c)
a működési célú átvett pénzeszközök elöirányzatának tervezésekor figyelembe kell venni
azNEAK.hatályosszerzödéseibenrögzítetteket
d) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kell számba venni a 2019-es szinten a
szennyvíz ésvíz érdekeltségihozzájáruláslakosságibefízetéseit.
e)

hitel igénybevétele nem tervezhetö.

2. A képviselő-testület a kiadási előirányzatok tervezése során fontosnak tartja, hogy
a)

a személyi juttatások tervezése során a közalkalmazottak és köztisztviselők esetében

alkalmazni kell a központi jogszabályok illetményalapra és közalkalmazotti bértáblára,
pedagógus életpályamodellre, valamint a helyijogszabályok vonatkozó rendelkezéseit.

b) a választhatóbérenkívüli juttatásokrendszerét- azúj törvényiszabályozássalösszhangban
- úgy kell kidolgozni, hogy az önkormányzattalésannakköltségvetésiszerveiveljogviszonyban
állóköztisztviselők, közalkalmazottakés munkavállalókjuttatásai a 2019. évhez viszonyítva ne
csökkenjenek.

c) a munkaadót terhelö járulékok és szociális hozzájámlási adó tervadata nyújtson fedezetet a
személyijuttatások közötttervezett kiadások adó ésjárulék vonzatára.
5. Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretének tervezése a 2019. évi záró
létszámhoz igazodjon, azon túl álláshely és hozzá kapcsolódó bérelem képviselő-testületi
döntésen alapulva tervezhetö.

6. A felújítási, karbantartási igények felmérését szükséges elvégezni, a különböző munkákra
prioritási sorrendet felállítani.

7. A tartalékok tervezése során általános tartalékot a kiadási előirányzatok minimum 2 %-os
értékénekfigyelembe vételével, céltartalékot a lehetőségek keretein belül kell biztosítani.
8. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat alapján az önkormányzat
2020. évi költségvetésénekösszeállításáról, a költségvetésirendelet tervezetének elkészítéséről
határidőben gondoskodjon.

A koncepcióban előirt költségvetés tervezési alapelveket betartva készült el az itt előterjesztett
költségvetés. A Képviselő testület 2020. január 30-i ülésén meghozott határozatok beépítésre
kerültek a költségvetésben.

A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a költségvetés elökészítésébe
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kötelezöenelőírt irásbandokumentáltegyeztetésifázisokazalábbiakszerint történtekmeg:
2020. február ..........-én a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház
igazgatójával Malik K. Tamásné intézményvezetö asszonnyal került egyeztetésre az
intézmény 2020. évi költségvetése.
2020. február ......... -én, a Pilisi Játékország Ovoda vezetöjével Orbán Pétemé
intézményvezető asszonnyal egyeztette a Polgármesteri Hivatal az intézmény 2020. évi

költségvetését.
Ezeket az egyeztetetésijegyzőkönyveket mellékeltük az elöterjesztéshez.
2020. évi bevételek tervezése részletesen:
Költségvetési bevételek:

/. Működési célú támogatások államháztartáson belűlröl:
Tartalmazza az Onkormányzat müködési támogatásait (lásd 10. számú tájékoztató táblázat),

valamint az NEAK támogatást 50.401.200,- Ft-ot és a Mezőőri támogatást 3.240. OOO,- Ft
összegben. Az Onkormányzatnormatív támogatásra2019 évhez képest 64.574. 137, - Ft-tal kap
többet. A települési önkormányzatok működésénektámogatására41. 341.023,- Ft-tal többet, a
köznevelési feladatokra

14. 630. 647, -

Ft-tal kap többet, a

szociális, gyermekjóléti

és

gyermekétkeztetési feladatokra 7.902.267,- Ft-tal kap többet, a kulturális feladatokra 700.200,Ft-tal kap többet az Onkormányzat.
A közfoglalkoztatottak esetében a munkaerő piaci alap támogatását nem terveztük.
Negyedévente az előirányzat módosítás során a teljesítés arányában módositásra keriil a
költségvetés.

2 Felhalmozásicélútámogatásokállamháztartásonbelülről: A PM_VALLPARKpályázat2020
évi bevétele 57. 807. 225, - Ft, a PM_CSAPVIZ pályázat 2020 évi bevétele 81.098. 587, - Ft, a
PMJCEREKPARUT pályázat 2020 évi bevétele IOO.OOO.OOO,- Ft. A további benyújtott
pályázatok bevételét csak a támogatási szerződés aláirása után előirányzat módosítás során
tudjuk a költségvetésbe tervezni.
3. Közhatalmi bevételek:

- Helyi adóbevételek:
. Epítményadó 14 millió Ft, a Kommunális adó 62 millió Ft.

.

Gépjárműadó:a beszedett adó 40%-a illeti meg az önkormányzatot, melyet 22
millió Ft-tal terveztünk.

.
.

.

Iparűzésiadó: 120 millió Ft-al számolunk.
Talajterhelési díj: 900 ezer Ft-al terveztünk

Egyébközhatalmibevétel: az idegenforgalmi adót, az adóbírságokat, a késedelmi
pótlékokat tartalmazza 1, 250 millió Ft összegben.

4. Működésibevételek: E soron vannak tervezve az alkalmazottak térítési díj bevételi, étkezési
téritési díj bevételek, az egészségügyiintézményben az üzemeltetési hozzájárulások, a bérleti dij
bevételek, a labor és szakellátás díjbevétele és a kamat bevételek és az egyéb müködési
bevételek önkormányzati szinten. Ez a sor tartalmazza a Daköv bérleti díjat 2020 évre
14. 068. OOO,- Ft összegben. Kiadási oldalon ugyanez az összeg megtalálható a felújítások között.

5. Felhalmozási bevételek: 2020. évben 57. 800. 000, - Ft ingatlan értékesítési bevételt tervezünk.
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: A víz-, csatoma lakosság által befizetett érdekeltségi
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hozzajárulásátterveztükitt 5 millió Ft összegben.
7. Finanszirozási bevételek'.

Az elözőévipénzmaradványönkormányzatiszinten403.918.851,- Ft.
Költségvetésikiadások:

Személyi Juttatások:

Az Onkormányzatnál foglalkoztatottak összlétszáma 2020.január 01-től 2020. augusztus
31-ig 35, 5 f6, amely tartalmazza az egészségügyi kormányzati funkción
foglalkoztatottakat, az iskolai étkezésben dolgozókat, a közfoglalkoztatottakat (20 fő éves
átlaggal tervezve) és a mezőőröket. 2020. szeptember 01-töl 2020. december 31-ig a
létszám 34, 5 főre változik, mivel a Gerje követelés kezelőjének határozott idejű
szerződése lejár. Illetve a polgármester és a képviselők tiszteletdíja szerepel itt. A
polgármester cafetériajuttatásáról a Képviselö-testületnekkülön kell határozatot hozott
2020. január 30-án.

A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszáma 33 fő. A köztisztviselői illetményalap 2020.január 01-től 2020. február29-ig 50. 000,- Ft, 2020. március 01-töl 2021. február 28-ig 60. 000, - Ft-ra változott. A 2020. január 1-töl minimálbér 161. 000 Ft, a garantált bérminimum 210. 600 Ft. A költségvetésben megjelenítettük a 2020 január 30-i testületi ülésen hozott határozatokat.

A Pilisi Játékország Ovoda létszáma január 64 fő. A Képviselö-testület a 5/2020 (1. 30.)
önkormányzati határozatában jóváhagyta 1 fő intézményvezetö-helyettes státusz létrehozásáta 2020-asévbena 2011. CXC törvényelőírásai miatt.

A Pilisi JátékországOvoda személyijuttatások tervezésénélfígyelembe vettük a Képviselő-testület 13/2020 (1. 30) határozatát, amely a pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak részére 20%-os illetménykiegészítést állapít meg, továbbá a 14/2020 (1. 30) önkormányzati határozatot amely a nem pedagógus végzettségű dolgozók esetében a 10%os illetménykiegészítésthatározmeg..
A Kármán JózsefVárosi Könyvtár és KözösségiHáznál a foglalkoztatottak létszáma 3,5

fő. A szakalkalmazottak részéretervezésrekerült a Képviselő-testületihatározatalapján a
15 %-os bérfejlesztés(15/2020 (1.30) önkhat.)
A bérkompenzáció összegét egy intézménynél sem tervezzük, az évközi előirányzat
módosításokban vesszük figyelembe a teljesítés alapján.
Munkaadókat terhelö járulék: A személyi juttatások 17, 5%-a, a szociális hozzajárulási adó,
cafetéria esetén 32, 5 %, reprezentáció esetében 40, 71%.

Dologi kiadások: Az elözőév teljesitése alapján terveztünk kiegészitve az intézményi igényekkel
és a tervezett karbantartásokkal.

Ellátottak pénzbeli juttatása: Az elmúlt évben is körültekintően adta az Önkormányzat a
szociális juttatásokat, melyet ebben az évben is folytatni kíván. A szociális csoport a 2019 évi
teljesítés és a törvényiváltozásokalapjántervezte meg ajuttatást.Ami az alábbiakattartalmazza:
Köztemetés

Eseti gyógyszer

Temetési segély
Bursa

Idősek napja
Nyári tábor

Eletkezdésitámogatás

1. 500eFt
500 e Ft
850 e Ft
750 e Ft
500 e Ft
250 e Ft
1. 500eFt

Iskoláztatási támogatás
Oltási támogatás

l. OOOeFt
8. 000 e Ft

Időskorigyógyszertámogatás

3. 500 e Ft

Babacsomag
Pénzbeli támogatás
Elelmiszer támogatás
Tűzifa támogatás
Méhen belüli fogamzásgátlás
Egyéb intézményi ellátás

1. 500eFt
500 e Ft
100 eFt
2. 275 e Ft
150 eFt
13. 925 eFt

Egyéb működési célú kiadás: Tartalmazza a TOK. T működési támogatását, valamint az egyéb
államháztartásonkívülre adott működésitámogatásokat, amelyeket részleteiben a költségvetési
rendelet 5. számú tájékoztató táblája tartalmaz.
Továbbá az elöírások szerint itt tervezzük a tartalékot (37. 478. 621, - Ft - részletezése a 9. ízámu
tájékoztató táblázatban található).

Beruházások:Önkormányzatiszinten a költségvetésirendelet ő.számúmelléklete tartalmazza.
Felújítások: Önkormányzatiszinten a költségvetési rendelet 7. számúmelléklete tartalmazza.
Finanszírozási kiadások: A költségvetési intézmények fínanszirozását tartalmazza: Polgármesteri
Hivatal (256. 448. 913, - Ft), a Pilisi Játékország Ovoda esetében (303. 447. 010, - Ft), a Kármán
JózsefVárosiKönyvtárés KözösségiHáz(26. 351.867,- Ft).
Pilis Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének konszolidált kiadási főösszege:
1. 818. 587. 492, - forint

Pilis Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének konszolidált bevételi főösszege:
1.818.587.492,- forint

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezzel a javaslattal biztosítható a 2020. évi költségvetés egyezösége. Amennyiben a tisztelt
Képvisö-testületnek módosító javaslatai lennének, kérjük azt vegyék figyelembe, hogy azokat
csak a költségvetésfőösszegénekváltozatlanságamellett tehetik meg.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat. ) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszám-

adási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatotvégzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit:

1. A költségvetésirendelet megalkotásátszükségesséteszi az Mötv. és az Aht. előírásai,
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával
jár.

2. Ajogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
3. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII.14. ) IRM rendelet elöírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiek alapján kérem fogadják el a következő rendeletalkotásijavaslatot.

Rendeletalkotási javaslat

Pilis VárosOnkormányzatánakKépviselő-testületemegalkotja
Pilis VárosOnkormányzat ...../2020. (...... ) sz. önkormányzatirendeletét
az Onkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Pilis, 2020. február 17.
Hajnal Csilla
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Allami Számvevőszék a belső kontrollrendszer ellenőrzése kapcsán kifogásolja, hogy az
Onkormányzatoknak nincsen a Képviselő testület által meghatározott stabilitási terve, amely a
pénzügyi stabilitás megörzését és az adósságállomány újra termelödésének elkeriilését hivatott
szolgálni.

2019-es évre vonatkozóan Pilis Város Onkormányzat Képviselö-testülete 20/2019 (1. 31)
önkormányzati határozatával megalkotta Stabilitási tervét. Ezt a tervet minden évben újra

megerősítve előterjesztjük a Képviselő-testület elé az aktuális költségvetés elfogadásával egy
idöben. Jelen elöterjesztés mellékletét képezö Stabilitási tervet 2020. február 27-vel kívánuk
hatálybaléptetni, ésamelyet a testületteljavasolt elfogadtatni.

Tisztelet Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az alábbi határozatijavaslatot terjesztem a Képviselö-testület elé.

Határozati javaslat

Pilis Város Onkomiányzatának Képviselő-testülete Pilis Város Önkormányzatának Stabilitási
tervét 2020. évre elfogadja és tudomásul veszi.
Felelős: nincs
Határidő: azonnal

Pilis, 2020. február 17.
Hajnal Csilla
polgármester

Az elöterjesztés mellékletei:
- rendelettervezet

- költségvetési rendelettervezet mellékletei
- fejlesztési táblák 2020
- intézményi emlékeztetöjegyzőkönyvek (KTülésen)
- likviditási terv 2020
- Stabilitási terv 2020
Az előteriesztést készitette: Bartháné LázárEszter Gazdálkodási Irodavezető

Törvényességi záradék:

dr. Szabó Györgyjegyző

Az előterjesztést tárevalia: a Képviselö-testület Szociális, Esélyegyenlőségi és Alapellátási-,
Kulturális, Szabadidő és Sport-, Köznevelési és Ifjúsági-, Városgazdálkodási,
Településfejlesztési és Közbiztonsági-, Pénzügyi és EIlenőrzési Bizottsága
Az előterjesztés meetárgyalásáhoza jogszabályi elöirásokon túl tanácskozási joggal:

Malik Károly Tamásnét a Kármán JózsefVárosi Könyvtár és Közösségi Ház vezetöjét,
Orbán PétemétPilisi JátékországOvoda vezetöjét,
Matos Pétert a Pilisi Városüzemeltető Kft operatív vezetőjét,

Ljubimov Krisztiánt a Csemai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kfl ügyvezetőjét
kívánom meghívni.

