
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől
* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.

( 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; jegyzo@csanytelek.hu

608-2/2011.
I n d o k o l á s

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezetéhez

Az önkormányzat képviselő-testülete a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) hatálya alá
tartozó jogalkotóként az általa megalkotott jogszabályhoz indokolás csatolási kötelezettség terheli a 18.
§ értelmében a jegyzőt  (mint az adott jogszabály előkészítőjét)  melynek ezen indokolás rendelet-
tervezethez való benyújtásával teszek eleget az alábbiak ismertetésével.
A Jat. 4. § (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a
felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik. Az önkormányzat képviselő-testülete az
Államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  (Áht.)  71.  §  (1)  bekezdése  és  a  helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott származékos
jogalkotási felhatalmazás alapján rendeletet alkot,  az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) – c) pontja,
továbbá az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet  (Ámr.) 36. §
az Áht. 69. § (1)-(2) bekezdésében, az Ötv. 77. §  91. § és 92/A. §-a szerinti feladatkörében eljárva.
Tárgyi rendelet  átvitt értelemben érint egyéni, állampolgári jogot, un. „belső” jogszabály, mivel e rendelet
a képviselő-testület döntéseinek végrehajtására létrehozott önkormányzati hivatal által ellátandó kötelező
és önként vállalt közszolgáltatói, működési feladatok megvalósítása anyagi fedezetének biztosítására
hivatott.
Nem sért jogot akkor a képviselő-testület, ha ezen rendelet hatályba léptetése (2011. február 14.) időbelisége
kimondásakor a rendeletben foglaltak alkalmazására  korábbi időpontot (2011. január 1.) határoz meg, mivel az  jogot
nem von el és aránytalan teherrel nem jár az érintettek körében.
E jogszabály megalkotására a képviselő-testület napirendi pontjaként felvett előterjesztésben írtak a
mérvadók azzal, hogy a képviselő-testület által (a fent hivatkozott jogszabályokhoz igazított) jóváhagyott
gazdasági programja és annak a rövid-távú (2011. évre vonatkoztatott) elemében írtak adnak jogalapot.
A képviselő-testület tárgyi rendelet-tervezete (majd rendelete) a település lakossága számára nyújtott
(társadalmi, gazdasági, szociális érdekeit szolgáló) az önkormányzat kötelező és önként vállalt
feladatai (mint közszolgáltatás) ellátása  anyagi fedezetéhez szükséges saját bevételeivel (helyi
adók, átengedett központi gépjárműadó, bírságból befolyó bevételek,  díjak és egyéb,  önkormányzati
vagyon hasznosításából származó bevételekkel) valamint a központi költségvetésből biztosított  normatív és
egyéb támogatásokkal kapcsolódik az  államháztartás részeként az állami költségvetéshez teljes
pénzforgalmával,  attól elkülönült módon.
A fent írt jogszabályokban és az önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatában
írtakat alkalmazva a Polgármester úrral közösen terjesztjük be az Ügyrendi Bizottság,  a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, és  a könyvvizsgáló véleményének kikérésével ezen elemi
költségvetési rendelet- tervezetet a képviselő-testület elé.
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