
Előterjesztés 
 
Tárgy: A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés 2012. december 11-én fogadta el Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-
tervezetet a polgármesternek a törvény kihirdetésétől számított 45 napon belül  kell a Képviselő-
testület elé terjeszteni az államháztartásról szóló 2011. CXCV tv.24. § (2)  bekezdése értelmében. 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetését  érintően a legfontosabb változások a következők: 
Az önkormányzati alrendszerben a 2013-as évtől életbe lép a feladatfinanszírozás és a 
feladatalapú finanszírozás. A jogszabályokban a költségvetés összeállításánál használt kiemelt 
előirányzatok elnevezése, tartalma is megváltozott. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a költségvetési rendeletben 
működési hiány a 2013. évi költségvetésben már nem tervezhető. A Stabilitási törvény pedig 
arról rendelkezik, hogy az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt ( naptári éven belül 
lejáró hitel ) vehet fel.  
 A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi 
érdekeltségének fenntartását is. A kapott támogatásokat a helyi önkormányzat éves szinten 
kizárólag az ellátandó feladatinak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a 
helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben 
meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni. Az állam a 
mutatószámhoz nem köthető egyéb feladatok ellátásához általános állami támogatást nyújt. 
Az idei évtől az óvoda az önkormányzat fenntartásába került, így ez az intézmény is szerepel a 
költségvetési rendeletben. 
Az átengedett központi adók esetén a helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó 
személyi jövedelemadó részesedés megszűnt, emellett a gépjárműadó eddigi 100%-a helyett az 
önkormányzatokat már a beszedett adó 40 %-a illeti meg. 
A költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vettük  a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. Törvény, az Államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) Korm. rendelet, a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény rendelkezéseit valamint 
a Képviselő-testület 2013. évi költségvetési koncepcióját. 
 
A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 286.917    e Ft-tal javasolom elfogadni az 
előterjesztésben részletezett bevételi és kiadási tételekkel.  
A bevételek ( 222.676 e Ft) és a kiadások (286.917 e Ft) egyenleg különbségének, azaz a 
költségvetési hiánynak ( 64.241 e Ft) a fedezete az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa.    
A tervezetről az óvodavezetővel az egyeztetés megtörtént, a tervezetet a  pénzügyi és a szociális 
bizottság is véleményezte. A pénzügyi bizottság véleménye az előterjesztéshez csatolásra került. 
Tengelic Község Önkormányzata költségvetési rendelet-tervezetét az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet  előírásainak megfelelően 
terjesztem a Képviselő-testület elé. 
 
 
 



Előzetes hatásvizsgálat 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: társadalmi, gazdasági  hatása: nem jelentős,  
költségvetési hatása: a rendelet maga határozza meg a 2013. évi költségvetést 
b) környezeti és egészségi következmények: nincsenek, 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel 
kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, 
nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a 
jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet tárgyalja meg és a rendeletet 
fogadja el. 
Tengelic 2013. január 29. 
                                                                                                               Gáncs István sk. 
                                                                                                                polgármester 


