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Általános I n d o k o l á s
az önkormányzat 2011. évi költségvetése módosításáról szóló rendelet- tervezetéhez

A  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-a értelmében a jogalkotó (az önkormányzat
képvisel -testülete) az általa megalkotott jogszabályhoz a jegyz   (mint az adott jogszabály el készít jét)
indokolás csatolási kötelezettség terheli, 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 képvisel -testülete az
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése c) pontja és az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(Áht.) 71. § (1) bekezdése, továbbá az Államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.)
Kormányrendelet (Ámr.) 67. § - 68. §-ában írtak szerinti feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott származékos jogalkotási felhatalmazás
alapján, az Ámr. 36. § (1) bekezdése értelmében rendeletet alkothat, amelyre a hatályos helyi rendelet
megalkotásával (megadott határid n belül)  sor is került.
Tekintettel arra, hogy a Jat. 8. § (1) bekezdése kimondja többek között, hogy nem lehet módosítani a jogszabály
megjelölését, a rendelet bevezet  részét, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba-léptet  rendelkezését, ezért a
hatályban lév  helyi rendeletek módosítása során az új egységes szerkezet  rendeletek alkotása felel meg a
jogszabályi követelményeknek. Ez nem jelent kifejezett újdonságot a  képvisel -testület tagjai számára, hiszen
évek óta ebben a szellemben készültek a helyi rendeleteink, egyrészt a könnyebb kezelhet ség, másrészt az
érintettek számára való egyértelm  értelmezhet ségre tekintettel alkalmazzuk ezt a jogalkotási technikát.
A rendelet id beli hatálya a Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabály kihirdetését követ  valamely nap lehet, amely
a (7) bekezdés értelmében a hatályba lépése napjának kezdetén lép hatályba. A  Jat.  2.  §  (2)  bekezdése  úgy
rendelkezik, hogy jogszabály a hatálybalépését megel  id re nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet
terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenesnek.
Tárgyi rendelet átvitt értelemben érint egyéni, állampolgári jogot, un. „bels ” jogszabály, mivel e rendelet a
képvisel -testület döntéseinek végrehajtására létrehozott önkormányzati hivatal által ellátandó kötelez  és
önként vállalt közszolgáltatói, m ködési feladatok megvalósítása anyagi fedezetének biztosítására hivatott.
Egy id ben nem lehet ugyanazon tárgykörben több rendelet is hatályban, ezért a korábban tárgyban
alkotott rendelet hatályon kívül helyezésére a Jat. 10. §-ában foglaltak alkalmazásával az önkormányzat
2011. évi költségvetésér l szóló 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelete az új önkormányzati rendelet
hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti 2011. június 10. napján, rendelkezéseit 2011. július 1. napjától
kell alkalmazni.
Nem sért jogot akkor a képvisel -testület, ha ezen rendelet hatályba léptetése (2011. július 1.) id belisége kimondásakor a
rendeletben foglaltak alkalmazására  korábbi id pontot (2011. június 30.) határoz  meg,  mivel  az  pozitív,  plusz  jogot
biztosító és nem jogot elvonó módosítást eredményez a jogszabály változásában érintettek körében.
A jogszabály megalkotására a képvisel -testület napirendi pontjaként felvett el terjesztésben írtak a
mérvadók, miszerint a 2011. évi költségvetési el irányzatok módosítása elkerülhetetlenné vált,
tekintettel a bekövetkezett gazdasági eseményekre. El irányzat módosítását (átcsoportosítással) az Ámr. 67. §
- 68. §-a teszi lehet vé, ill. kötelez vé aszerint, hogy a képvisel -testület az el irányzatban való
változtatását erre irányuló rendeletében írtak szerint teszi meg. A tárgyi rendelet megalkotását fent írtak
megvalósíthatósága érdekében készítettem el  (a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelve) és
terjesztjük be az önkormányzat képvisel -testülete szervezeti és m ködési szabályzatában foglaltak szerint
a Polgármester úrral közösen az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság, valamint a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a képvisel -testület elé.
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Részletes  I n d o k o l á s

1. §-hoz

Az önkormányzat költségvetésében foglaltak végrehajtására törvényben felhatalmazott polgármesteri
hivatal címrend szerinti feladat-ellátásának rendjét öleli fel.

2. §-hoz

Az 1. §-ban rögzített feladatok megvalósításához rendelt önkormányzati bevételi források és kiadások
összegszer ségében bekövetkezett el irányzati változások eredményezik a rendelet módosítását.

3. §-hoz

Az önkormányzat m ködési célú bevételi f összegének és azon belül a sajátos, a fejlesztési, felhalmozási
és intézményi bevételek 2011. évi változását a rendelet-tervezet 1.-6/a melléklete foglalja magában.

4. §-hoz

Az önkormányzat kiadási f összege változása igazodik a m ködési célú bevételek alakulásához, a rendelet-
tervezet 2.-10. mellékletében írtak szerint.

5. §-hoz

A települést ért természeti katasztrófa (belvíz) olyan anyagi károkat okozott és vis maior helyzetet
teremtett, amely mind a m ködési, mind a fejlesztési tartalék keret összegének módosítását, továbbá
egyedi mérlegelés alapján (önkormányzati hatáskör polgármesterre való átruházásával) kezességvállalás
intézményének (évi 1.000.000,-Ft összeghatárig) való bevezetését a 12. mellékletben írtak szerint indokolt.

6. §-hoz

Az önkormányzat hitelm veletének változtatását a megnyert pályázatok végrehajtása teszi indokolttá a
rendelet-tervezet 11. mellékletében részletezett módon.

7. §-hoz

Az önkormányzati hivatal alaptevékenysége körébe tatozó kiegészít  tevékenység körének finanszírozási
és eljárási szabályai módosítása igazodik az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában
meghatározott rendelkezésekhez.

8. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló kiegészít  támogatások tagintézményenkénti finanszírozása
csökkentését takarékos gazdálkodásra való ösztönzéssel váltja ki és részben ebb l fedezi a pályázati saját-
er  szükségletet.

9. §-hoz

Az el irányzatok feletti rendelkezési jog gyakorlása átruházása rugalmas mozgásteret jelent a 8. és 10.
mellékletekbe foglalt területeken, változtatás nélkül hagyva a likviditási ütemtervét a 13. melléklet, a
polgármesteri hivatal létszámkeretét a 14. melléklet szerint.

10. §-hoz



A záró rendelkezések a hatályba léptet  és hatályon kívül helyez  rendelkezései alkalmazása igazodik az
éves, féléves költségvetési feladatok végrehajtásához, többlet terhet nem rónak, nem terhesebbek, ezért
(bels  jogszabályként) nem okoz hátrányt a visszamen leges hatály.

11. §-hoz

A képvisel -testület a 36/2011. (VI. 10.) Ökt határozatával elrendelte a képvisel -testület és szervei
Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 8/2011. önkormányzati rendelete módosítását feladat-ellátási
rend változása okán, ezért célszer ségi és id beli megfelelés okán, az önkormányzat éves költségvetését
érint  döntés került a záró rendelkezések sorába.

C s a n y t e l e k, 2011. augusztus 16.

Kató Pálné
    jegyz


