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Indokolása 

az önkormányzati rendelet-tervezetnek 
 

 
Általános indokolás: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)  24. §-ában 
előírtak alapján a jegyző (a pénzügyi-gazdálkodási területen dolgozó köztisztviselők 
közreműködésével) elkészítette az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét, 
amelyet a polgármester – az Áht-ban előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges 
indokolással együtt – beterjesztett a képviselő-testületnek. 
A tervezetet – a az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklet II. fejezet 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljárva – véleményezte a Pénzügyi és Általános Bizottság.  
Az így kialakult végleges tervezetet és annak a mellékleteit – az alábbiak szerinti  
indokolással és hatásvizsgálattal – terjesztem elfogadásra a képviselő-testület elé. 
  
Részletes indokolás: 
 

(Az 1. §-hoz) 
A tervezet I. fejezete meghatározza, hogy mely szervezetekre és milyen módon terjed ki költ- 
ségvetési rendelet hatálya, továbbá az Áht. és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezésein túl utal rá, hogy kiemelt előirányzatként 
megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek az önkormányzati költségvetési szerv működéséből, 
feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében a hatályos 
jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem 
vonható el. 
 

(A 2 – 5. §-okhoz) 
A tervezet 2. §-a meghatározza az összevont költségvetés 2016. évi előirányzatainak fő összegeit. 
A tervezet 3. §-a a költségvetési bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – mellékletben – 
állapítja meg, hasonlóan a meghatározott – helyi adóból, központi és egyéb támogatásokból származó 
– bevételekhez. 
A 4. § a kiadásokat állapítja meg – három mellékletben – szintén kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásokban, továbbá rögzíti a 2016. évi általános és céltartalék összegét. 
Külön melléklet állapítja meg az önkormányzat foglalkoztatottjainak és közfoglalkoztatottjainak, 
valamint a Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottjainak éves létszám-előirányzatát. 
 

(A 6 – 7. §-okhoz) 
Ezen paragrafusokban a két önállóan működő költségvetési szervek – az önkormányzat és a közös 
hivatala – költségvetései kerülnek – mellékletekben – megállapításra. 
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(A 8-12. §-okhoz) 

A tervezet 8-9. §-ai a vonatkozó törvényi előírások szerinti finanszírozási bevételeket és kiadásokat 
tartalmazza. 
Itt kerülnek beállításra a költségvetésbe a Stabilitási törvénynek megfelelően az adósságot keletkeztető 
ügyletek és kezességvállalások fennálló kötelezettségei és azok fedezetét képező saját bevételek, 
illetve megállapításra a pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök, valamint a többletigények és 
az esetlegesen keletkező hiány finanszírozásának módja. 
 

(A 13-15. §-okhoz) 
A törvény előírásának megfelelően a rendelet tartalmazza a mérleget, illetve az előirányzatok 
felhasználási ütemtervét. Ugyancsak az Áht. írja elő a többéves kihatással járó döntések 
számszerűsített hatásának évenkénti bontásban történő feltüntetését, illetve az önkormányzati 
támogatásra fordított összegek megjelölését. 
 

(A 16-19. §-okhoz) 
A tervezet III. fejezete szabályozza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat, illetve 
egyes – a polgármesterre átruházott – hatáskörök megjelölését. 
 

(A 20. §-hoz) 
A IV. fejezet – vegyes és záró rendelkezései – az átmeneti időszak intézkedéseinek a költségvetésbe 
történő beillesztését végzik el, illetve – a törvényi előírásoknak megfeleltetés mellett – intézkedik a 
tervezet hatályba léptetéséről. 
 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. A költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának 
megállapításai az előterjesztéshez csatolásra kerültek. 
 
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  
 
A költségvetés tervezetét megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
Pénzügyi és Általános Bizottság. 
 
A bizottsági véleménnyel egyezően javasolom a képviselő-testületnek a mellékelt 
költségvetési rendelet megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
 
Hőgyész, 2016. február 16. 
 
 
                                                                                                            Botta György 
                                                                                                             polgármester 
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Az előterjesztés melléklete 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a 2016. évi költségvetési 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 
kismértékű; költségvetési kimutatható hatása nincs; 
 

- környezeti, egészségi következménye: nincs; 
 

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékű; 
 

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 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 költségvetési rendelet-tervezet indokolásához 
tartoznak. 
 
 
 
Hőgyész, 2016. február 16. 
 
 
 
 
                                                                                       Dr. Schutzbach Ferenc 
                                                                                                c. főjegyző 
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