Előterjesztés
Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület !
Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan
meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani.
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény ( továbbiakban: Áht). 24. §. (3)
bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik
napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) Korm.rendelet (továbbiakban:
Ávr.) 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a
bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi
bizottság írásos véleményét.
A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2)
bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi
önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -,
bevételeit és kiadásait .
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
( továbbiakban: Mötv.) 111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt
rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú
költségvetési hiány nem tervezhető.
A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási
rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot
meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően
ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a
helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület
költségvetést érintő rendeleteit, határozatait, és a 2014. évi költségvetési koncepciót
figyelembe véve készítettük el Tengelic Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
rendelet-tervezetét.
A költségvetés tartalmával kapcsolatban továbbra is előírás, hogy a helyi önkormányzat
költségvetési bevételeit és kiadásait nem csak előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a helyi
önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.
A Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként
vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek
előirányzatai vonatkozásában:
- az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a
kötelező feladatainak ellátását.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és
kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és
az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.
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Előzetes hatásvizsgálat
a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az
intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak
az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek
nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat
likviditását. A rendelet-tervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának
folyamatosságát, kiszámíthatóságát.
ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:
A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő
környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem
keletkeztet.
b.)A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik
indokolttá.
c.)A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet
személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak.
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