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Rendelet-tervezet
megnevezése
Társadalmi hatás

…./2017. (II…….) Önkormányzati rendelet tervezete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van az önkormányzat
működésére, ezen keresztül a helyi társadalomra. A rendelet alapján
végrehajtott gazdálkodás a helyi lakosság számára átfogó képet ad az
önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról,
tervezett fejlesztésekről.

Gazdasági hatás

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása során az
önkormányzat és intézménye biztosítja a lakosok számára a
megfelelő színvonalú közszolgáltatásokat, és a rendelkezésre álló
vagyon
gazdálkodásával,
annak
gyarapításával,
állami
finanszírozással forrásokat biztosítson a működésen túl a
fejlesztésekre is.

Költségvetési hatás

Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része,
tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan
gazdálkodik. Ennek során figyelembe kell venni a kötelezően
ellátandó feladatokat és ezen túl önként vállalt feladatok ellátásról is
gondoskodik.

Környezeti
következmények

Nincs.

Egészségi
következmények

Nincs.

Adminisztrációs
terhek

Nincs

A rendelet
megalkotásának
szükségessége

A jogalkotás
elmaradásának
várható
következménye

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról
szóló 2011. évi. CXCV. törvény (Áht.) előírásai alapján. Az Áht.
24.§. (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési
rendeletet a polgármester február 15-ig benyújtja a Képviselőtestületnek.
Jogalkotás elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést
jelent, ez esetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX: törvény 132.§. (1) bekezdés a.) pontja alapján a
Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi és pénzügyi
feltételek

Rendelkezésre állnak

Indokolás
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §.(3)
bekezdése szerint: „ A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az
Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek”. A képviselőtestület a költségvetéséről rendeletet alkot.
A rendelet megalkotásánál figyelembe vettük az Áht., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhszr.), Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezéseit.
A részletes indokolás Áht. szerinti kötelező elemeit a szöveges előterjesztés és annak
mellékletei tartalmazzák

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet szervi hatályának megállapítása.
A 2.-3 §-hoz
Az Áht. 23.§. (2) bekezdésében meghatározottakról rendelkezés.
A 4.§.-hoz
Az önkormányzat költségvetése.
Az 5.§.-hoz
A Fülöpi Óvoda költségvetése.
6.§-7.§.
A költségvetés végrehajtási szabályainak megállapítása.
8.§.
Az előirányzatok módosításának hatásköri szabályait tartalmazza.
9.§.
A gazdálkodás szabályairól szóló rendelkezések.

10.§.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése.
11.§.
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
Fülöp, 2017. február 10.
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