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I n d o k o l á s a 
a rendelet-tervezetnek 

 
Általános indokolás: 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 383.529 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, benne 44.300 
eFt hiánnyal került elfogadásra. 
Az évközi módosítások hatására a főösszeg 406.820 e Ft-ra módosult, amelynek részleteit a zárszám-
adási rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően a 
jegyző az illetékes kollégáival együtt elkészítette a 2014. évi zárszámadás tervezetét, amelyet a pol-
gármester a jelen előterjesztés szerint terjesztett be a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Tavaly január 1. napjával alapjaiban megváltozott az államháztartási szervek számvitele. Az új szabá-
lyozás megkülönböztet költségvetési és pénzügyi számvitelt, ez utóbbi hivatott biztosítani a tevékeny-
ség eredményességének, önköltségének mérésére, ami közelít a gazdálkodó szervek számviteléhez. 
A költségvetési számvitel továbbra is pénzforgalmi szemléletben biztosítja az előirányzatok, a kötele-
zettségvállalások, a költségvetési bevételek és kiadások kapcsán a szükséges információkat. 
 
Az indokolás részét képezi a tervezethez a jegyző által készített előzetes hatásvizsgálat. 
 
Részletes indokolás: 
 

(Az 1. §-hoz) 
A tervezet ezen §-a tartalmazza azokat a főösszegeket, amelyekkel a tavalyi költségvetési év teljesítés-
re került. 
 

(A 2 – 5. §-okhoz) 
A tervezet 15 melléklete tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket a törvény a zárszámadás kapcsán a 
költségvetési szerveknek előír: a bevételek és kiadások alakulását önkormányzati és hivatali szinten, 
ezen belül a működési és fejlesztési célú mérleget, a létszámok alakulását, a tavalyi pénzmaradványt, a 
vállalkozási maradvány- és különböző vagyonkimutatásokat, továbbá a 2014. évi helyi adókat. 
Ezek elfogadásával tesz eleget az önkormányzat a tavalyi költségvetési évvel összefüggő beszámolási 
kötelezettségének. 
 

(A 6 – 7. §-okhoz) 
A zárszámadás elfogadása után az abban szereplő kötelezettségek teljesítésére, valamint azoknak az 
idei előirányzatokon történő átvezetésére felkéri, illetve megbízza a jegyzőt.  
A tervezet utolsó §-a gondoskodik a rendelet hatályba léptetéséről. 
 
 
Hőgyész, 2015. május 18. 
                                                                               
 
                                                                                                           Botta György  
                                                                                                            polgármester 
 

 



 
 
 

Az előterjesztés melléklete 
 
 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a 2014. évi zárszámadási rendelet-tervezethez 

 
 
 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) alapján az 
alábbiakról tájékoztatom a képviselő-testületet: 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: társadalmi és gazdasági hatása kismér-
tékű; költségvetési kimutatható hatása nincs; 
 

- környezeti, egészségi következménye: nincs; 
 

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékű; 
 

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következ-
ménye: az Áht. kötelező előírásán és egyéb sarkalatos törvények előírásain alapul a 
rendelet-tervezet beterjesztése; 
 

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest. 
 

A  Jat. 18. §-a alapján a fentiekben kifejtettek a zárszámadási rendelet-tervezet indokolásához 
tartoznak. 
 
 
 
Hőgyész, 2015. május 18. 
 
 
 
 
                                                                                       Dr. Schutzbach Ferenc 
                                                                                                c. főjegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


