
                  A        /2013.  (        )  számú önkormányzati rendelet indoklása. 
 
          
BEVÉTELEK: 
 
I. Működési költségvetési bevételek: 
 
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 
 
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó 
támogatások: 
 
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 
A júliusi normatíva lemondás miatt 2 696 e Ft-tal csökkent a finanszírozás. A dolgozók 
bérének támogatása 944 e Ft-tal, az óvoda működésének támogatása 324 e Ft-tal, az óvodai 
iskolai étkeztetés támogatása 1 428 e Ft-tal csökkent. 
 
Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás: 
 
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:  A szerkezetátalakítási tartalék terhére az 
önkormányzat 1 935 e Ft támogatást kapott. 
 
Egyéb működési célú  központi  támogatás: 
Az előirányzat 1 791 e Ft-tal nő, ez a 2013. évi bérkompenzációra kapott támogatás 
időarányos része. Ebből az Önkormányzati dolgozók kiegészítése 327 e Ft, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóié 202 e Ft, az Óvodai dolgozóké 218 e Ft. 1 044 e Ft-ot kapott az 
önkormányzat az Erzsébet utalvány formájában fizetett támogatásra, amit a kedvezményezett 
gyermekek kaptak. 
 
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:  A Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítványtól elnyert pályázat elszámolása megtörtént, az előirányzat 
növekedése 18 000 e Ft. 
 
KIADÁSOK: 
 
Személyi juttatások előirányzata 589 e Ft-tal nő. Ez a 2013. évi bérkompenzáció arányos 
összege. 
 
Munkaadókat tehelő járulékok 
A bérkifizetések járulék vonzata. Az előirányzat 158 e Ft-tal nő. 
 
A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összege 4352 e Ft-tal csökkent, a kapott 
támogatások, illetve a működési célú pénzmaradvány felhasználásának vonzataként. 
 
Az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összege 1 044 e Ft-tal nő, a kapott támogatások  
felhasználásának vonzataként. 
 
Beruházások:  Az előirányzat növekedése részben a felhalmozási pénzmaradvány még 
igénybe nem vett részéből ( 2 408 e Ft), részben a benyújtott JETA pályázat önrészéből áll 
(250 e Ft). Ez utóbbi forrása a Fejlesztési célú tartalék. 



 
Felújítások: A Polgármesteri Hivatal felújítására elnyert 18 000 e Ft-tal nő az előirányzat. 
Az Eredeti előirányzatban a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre a 
JETA pályázat önrésze, 10 206 e Ft. Ez az előirányzat most átkerült az Önkormányzat 
költségvetésébe. 
     
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS Ő FININSZÍROZÁSÁRA 
SZOLG.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 
 
A 2012. évi Önkormányzati pénzmaradvány összege 74 469 e Ft. A költségvetés tervezésénél 
63 297 e Ft tervezésre került. A pénzmaradványból 12 061 e Ft az Polgármesteri Hivatal 
költségvetését illető kiutalatlan költségvetési támogatás. Ez az összeg Támogatás értékű 
kiadás - bevételként jelenik meg.  Ez A fennmaradó összegből a működési pénzmaradvány 32 
408 e Ft,  felhalmozási pénzmaradvány 30 000 e Ft. Az Önkormányzat esetében a működési 
célú pénzmaradvány 3 297 e Ft-tal lesz kevesebb, a felhalmozási pénzmaradvány 2 408 e Ft-
tal lesz több, mint az eredeti előirányzat.  
 
A Polgármesteri Hivatal működési pénzmaradványa 5 114 e Ft. 
  
E rendelet 2.§-ának indokolása: 
A Magyar Közlöny 2013. évi 97. számában kihirdetésre került a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) módosító 
2013. évi LXXXV. törvény.  
1./ Módosult az Mötv. 42. § 4. pontjában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint.  
(a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át)  
„4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más 
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;”  
A hivatkozott 42. § 4. pontjában szabályozott, a képviselő-testület hatásköréből át nem 
ruházható hatáskörök közül hatályon kívül helyezésre került „az államháztartáson kívüli 
forrás átvétele, átadása” döntési jogkör; új, át nem ruházható hatáskörként viszont 
beemelésre került „az alapítványi forrás átvétele és átadása”.  
Ezen módosítással párhuzamosan az Mötv. 41. §-a a következő (9) bekezdéssel egészült ki:  
„41. § (9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 
átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.”  
A módosítást az indokolta, hogy az Mötv. 42. § 4. pontjában eredetileg rögzítettek szó szerinti 
értelmezése alapján történő jogalkalmazás – az államháztartáson kívüli forrás átvételével, 
átadásával kapcsolatos hatáskör átruházási tilalma – jelentősen megnehezítette volna az 
önkormányzati döntéshozatalt egyes közfeladatot is ellátó civil szervezetek támogatása, 
illetve a háztartásoknak nyújtandó támogatások megállapítása során.  
 
Tengelic, 2013. október 29. 
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