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E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. februári ülésére

Tárgy:  jegyz i tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetését megalapozó központi jogszabályok változásairól

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy gyökeres változtatásokat eredményez a 2012. január 1. napjával hatályba
léptetett, az önkormányzat költségvetésére kihatással járó központi jogszabályok  alkalmazása, mivel többek
között
hatályát vesztette:

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és annak végrehajtására kiadott
-  292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) és

helyébe lépett:
- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. (Áht.) és
- államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

(Ávr.), továbbá
módosult:

- közbeszerzésekr l szóló törvény,
- az Ötv. (és helyébe új törvény lép: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló címmel),
- a munkaügyi ellen rzésr l szóló törvény,
- a helyi önkormányzatok adósságrendezésér l szóló törvény,
- a hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm.

rendelet,
- a bels  kontrollrendszer és a bels  ellen rzésr l szóló rendelet, melye január 1. napjától a

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályoz, melyhez kapcsolódik a 28/2011. (VIII. 3.) NGM
rendelet,

- a szakfeladat-rendr l szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet (amely rövidesen ismét módosul),
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
- az állami kezesség és garancia eljárási rendjér l szóló 110/1006. (V. 5.) Korm. rendelet,
- az állam és önkormányzat által nyújtott támogatások versenyjogi megfelel ségének garanciáiról

szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint
módosulni fog:

- a szakfelaladatrendr l szóló NGM rendelet és
új rendelet szabályozza:

- az elemi költségvetés adattartamát (amelyet az NGM rendelet fog meghatározni).

Az Alaptörvény idén január 1. napjától való hatályba lépése nagyban befolyásolta az Áht. és az Ávr.
tartalmának kialakítását, mivel 2 új jogszabályt léptetett hatályba:

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt (stabilitási törvény),
- az adósságot keletkeztet  ügyletekhez történ  hozzájárulás részletes szabályozásiról szóló 353/2011. (XII.

30.) Korm. rendeletet,
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mely két jogszabály olyan alapfogalmakat határoz meg, mint pl. a fejlesztési és likvid hitel fogalma (stabilitási törvény 1.
§) melynek lényege: fejlesztés: nem indíthat új fejlesztést az önkormányzat ha adósságot (hitelt) keletkeztet  ügyletéhez
kapcsolódóan a tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri, vagy meghaladja az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
Amennyiben mégis erre kerülne sor, akkor  engedélyt kell kérni a kormánytól, melynek részleteire itt most nem
térek ki, mert önkormányzatunkat ez a helyzet nem fenyegeti, mivel a képvisel -testület az elmúlt évben
indította az idei évben zajló beruházásait és a saját bevétele (ami tényként kerekítve kb. 40 millió forint, melynek
fele összegét, a 20 millió forintot) nem haladja meg az idei évben igénybe venni kívánt hitel összegét.
A stabilitási törvény határozza meg a likvid hitel fogalmát és igénybe vételének lehet ségét, mely szerint csak az
önkormányzat (tehát a hivatala nem) vehet fel a naptári éven belül visszafizetend  hitelt és az csak m ködési célra vehet  igénybe
(tehát fejlesztésre nem) a 10. § (4) bekezdése szerint. Ezen rendelkezéseket az 2012. évben indított és a jöv ben
kötend  ügyletekre kell alkalmazni az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében szerepeltetett módon.
Az államadósság csökkentése érdekében bevezetett intézkedések körében az önkormányzatok, mint alrendszer
is érintett, de több kivételt is enged a jogalkotó, így a fent már említett

- likvid hitel igénybevételéhez,
- a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztet  ügylet megkötéséhez,
- a magyar központi költségvetést és az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezett l megnyert pályázat

önrészének és a támogatás el finanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztet
kötelezettségvállaláshoz

nem kell a Kormány külön engedélye.
Fontos szabály, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében fel kell tüntetni azokat az ügyleteket, amelyek
kormányzati engedélyhez kötöttek, mert ennek hiányában az ügylet nem jöhet lére jogérvényesen. Ezt az
adósságot keletkeztet  ügyletekhez történ  hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
határozza meg, továbbá ez a jogszabály mondja ki az önkormányzat saját bevételének körét:

- helyi adóból származó bevétel (tavalyi tényadat: kerekítve 40 milliót forint),
- az önkormányzati vagyon, a vagyoni érték  jog, annak hasznosításából származó bevétel,
- tárgyi eszköz, immateriális jószág,
- bírság, pótlék- és díjbevétel és
- kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Nem elhanyagolható szempont a stabilitási törvény 29. §-a sem, amely a fizetési kötelezettség el írása szabályait
rögzíti akként, hogy a fizetési kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek
körét és mértékét kizárólag törvényben, vagy annak felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet
megállapítani, amennyiben az Európai Unió, vagy nemzetközi szerz dés ett l eltér en nem rendelkezik (pl.
helyi adókat megállapító önkormányzati rendeletek esetében). Legalább ennyire fontos a stabilizációs törvény
31. §-a azon rendelkezése, amelyben a visszamen leges hatály tilalmát mondja  ki,  majd  a  32.  §-ban  (a  törvény
hatályba lépése után kiadott)  adott jogszabály kihirdetése és hatályba lépése közötti 30 nap elteltének betartására írt
követelmény.
A stabilizációs törvény 3. § (1) bekezdése rögzíti az adósságot keletkeztet  ügyletekb l ered  fizetési
kötelezettségeknek a költségvetési évet követ 3 évre várható összegét (az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint). Ezt
külön el terjesztésben és határozati javaslatban terjesztjük a Tisztelt Képvisel -testület elé a költségvetési
rendelet-tervezet tárgyalása el tti napirendi pontként, melynek elfogadásával a saját bevétel összege alapul
szolgál a több évre való el re tervezhet séghez, a beruházások önerejéhez.
A régi Áht-ból kivette a jogalkotó az önkormányzat vagyonára vonatkozó szabályozást, amelyet

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, és
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (új Ötv.)106 – 110. §-ai,
- az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben

mondja ki az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok közzétételének rendjét.
A hatályos Áht. leegyszer sít eljárási szabályokat, pl. az eddig bevett kötelez utalványrendeleten alkalmazott
utalvány ellenjegyzését megszünteti, helyette bevezeti a pénzügyi ellenjegyzés alkalmazását, melyet külön pénzügyi képesítéshez
köt és meglév  regisztrációs számmal rendelkez  köztisztvisel  alkalmazásához az Ávr. 55. § (2) bekezdése szerint.
A kötelezettségvállalásokban jelent s módosulás, hogy az önkormányzat nevében továbbra is a polgármester,
viszont a hivatal nevében kizárólag a jegyz  (vagy az általa megbízott személy) vállalhat kötelezettséget az Ávr. 52. § (1)
bekezdés c) pontja értelmében.
Az új Áht. nem változtatja meg a költségvetési szervek irányítói, alapító és felügyeleti jogköreit és az eljárási
szabályokat, pontosan leosztja az önkormányzat és annak vezet je (a polgármester) feladatait.
Az önkormányzat költségvetési rendelete alkotásának szabályaira vonatkozóan a költségvetési koncepció
benyújtásának határideje nem változott, az november 30. napja maradt, viszont a költségvetési rendelet-tervezet



benyújtása úgy módosúlt, hogy az a központi költségvetési törvény kihirdetését követ  45. nap, (a 2011. évi
CLXXXVIII. törvény kihirdetése 2011. december 28. napja, ezért a képvisel -testület elé az önkormányzat
költségvetési rendelet-tervezetének benyújtása id pontja 2012. február 11. napja). A költségvetés elfogadására
nem tartalmaz határozott id pontot a jogszabály, viszont az Áht. 108. § (1) bekezdését és az Ávr. 33. § (1)
bekezdését alkalmazva, az önkormányzat az általa elfogadott éves költségvetését rendelet formájában és az önkormányzat
költségvetési szervének (a hivatal)  elemi költségvetését (amelyet a polgármester hagy jóvá) a beterjesztést l számított 30
napon belül, tehát 2012. március 12. napig adatot szolgáltat a Kincstárnak, melynek elmulasztása az Áht. 83. §  (6)
bekezdése értelmében az önkormányzat nettó finanszírozásának a határid t követ  hónaptól való felfüggesztésével jár.
Az új Ötv. 2013. január 1. napjától hatályba lép  rendelkezése tiltja a m ködési hiány tervezését a 111. § (4)
bekezdésében rögzített szabályozásával, viszont a stabilizációs törvény már az idei évre is, a fenti már írt módon
engedélyeztetési eljáráshoz köti az önkormányzatok hitelfelvételét.
Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetében a betervezett hiány finanszírozásának módját, összegszer ségét, a
fennálló adósságokat, a fejlesztési célokat és az ezekre fordítandó saját bevételeket meg kell határozni az Áht. 5. § és 23. §-
ában írtak alkalmazásával, figyelemmel a 73. §-ban rögzített pénzügyi m veletekre.
Az önkormányzatnak és költségvetési szervének is az Áht. 78. § (2) bekezdésén alapuló likviditási tervet kell
készítenie.
Az új Áht. 24. § (3) bekezdése bevezet egy új szabályt, miszerint az önkormányzat hatályos rendeleteit hozzá kell
igazítani az önkormányzat költségvetési rendelete eredeti el irányzata megalapozásához, pl. az önkormányzati
rendeletek önálló rendeletben való módosításával („saláta rendelet” formájában) és ezt még a költségvetési rendelet elfogadása el tt,
ill. azzal egy-id ben kell a képvisel -testület elé terjeszteni.
A leglényegesebb változás az önkormányzat és költségvetési szerve gazdálkodásának elkülönítése  mind a
költségvetés, mind a gazdálkodás terén. Az Áht. 23. § (2) bekezdése a)-b) pontja akként rendelkezik, hogy az
önkormányzat által irányított költségvetési szervek (benne a polgármesteri hivatal) bevételeit és kiadásait az
önkormányzat éves költségvetési rendelete külön- külön, (tehát az önkormányzat bevételei és kiadásaitól
elkülönülve) tartalmazza. Itt még nem tisztultak le azokat a folyamatok, amelyek lehet vé tennék az
önkormányzathoz rendelt feladatok (pl.  az  Ötv.  szerinti:  közvilágítás,  szociális  ellátás,  stb.  -mivel  az  új  Ötv.-ben
rögzített kitételek még nem léptek hatályba-) vagy az „önkormányzati hivatal”-hoz (amelyen a polgármesteri
hivatalt is érteni kell, mint a képvisel -testület hivatala, vagy a jegyz  által az adott feladat,  hatáskör
gyakorlójának jogosítottját) feladatok hogyan különülnek el.  Ellentmondás látszik a feladatok megosztásánál pl.
az önkormányzati vagyon értelmezésekor, mert a jogalkotó egyértelm vé teszi ugyan  hogy mi  az a vagyoni kör,
amely kizárólag az önkormányzat tulajdonában lehet (ami egyben nemzeti vagyon) az önkormányzati vagyon
fenntartásával összefügg en keletkez  bevételek és kiadások viszont  a hivatal költségvetésében kell hogy
szerepeljenek, ugyanúgy, mint a polgármester illetménye és képvisel k tiszteletdíja, holott a feladat az
önkormányzatnál jelentkezik.
Az elkülönült költségvetésen túl, mind az önkormányzat (amely úgy „viselkedik” mint egy intézmény) mind a
hivatal (mint önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szerv) önálló tervezést, elemi költségvetést,
könyvvezetést és beszámolást, adatszolgáltatást, ellen rzést, finanszírozást is keletkeztet, külön- külön
házi pénztárral, bankszámlákkal (Áht. 27. §-ban írtak szerint), melyet a jogalkotó az önkormányzat
hivatala feladatául rendel.
Az Áht. 84. § (1) bekezdése akként szabályozza a bankszámlavezetés kötelmeit, hogy az önkormányzat és
hivatala ugyanazon számlavezet nél külön- külön számlával kell hogy rendelkezzen, amely esetünkben úgy megy
végbe, hogy a már meglév  önkormányzat nevén futó bankszámla kib vül, ill. f számlák mellé feladatokhoz igazodó al-
számlák nyitását, az eddigi polgármesteri hivatal nevén lév  pénzeszközök (pl. a helyi adó címén befolyt összegek)
átvezetésére kerül sor az új megnyitott önkormányzati számlák és alszámlákra, majd ezzel egy-id ben a polgármesteri hivatal
számláinak leürítését követ en a hivatal nevén lév  számlák megszüntetésére kerül sor és  új f - és alszámlák nyitásával válik
megoldottá a finanszírozás fogadása. Ennek 2012. január 31. napjáig kell megtörténnie, ami esetünkben a
számlavezet vel történt egyeztetés után már megvalósult. Mind két szervezet rendelkezik önálló adószámmal és
érvényes számlavezetési szerz déssel és a NAV-nál tett érvényes ÁFA körre tett nyilatkozattal.
A fentiekb l törvényszer en következik, hogy minden, ami az önkormányzat és hivatala m ködését bels
szabályzatban érinti, át kell dolgozni, igy pl. a két szervezet szervezeti és m ködési szabályzatát (az  új  Ötv.  és  Ávr.
szerint) a bels  ellen rzésre (az új Ber. szerint) a pénzügyi ügyrendet (Áht., Ávr. Stabilitási törvény, Nemzeti vagyonról
szóló törvény, régi és új Ötv.) a Közszolgálati Szabályzat (a Közszolgálati tisztségvisel kr l szóló törvény szerint)
és ezek eddigi mellékleteit és függelékeit.
Az új Áht. 104-105. § szabályozza a törzskönyvi nyilvántartás vezetésének szabályait, amelyek a korábbi
szabályokhoz képeset nem, vagy alig változtak a költségvetési szervekre vonatkozóan.



Lényeges változás viszont, hogy a helyi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok nem
szerepelhetnek az önkormányzati hivatal alapító okiratában. Esetünkben ez érinti:

- a véd i szolgálat,
- a községi könyvtár és
- a közösségi térben folyó

feladatokat (amelyek a régi Ötv. szerint az önkormányzat kötelez  feladatai), a képvisel -testület hivatala látja el,
melynek módjáról a hivatal szervezeti és m ködési szabályzata rendelkezik úgy (az önkormányzat szervezeti és m ködési
szabályzata felhatalmazása alapján), hogy minden szakfeladatként jelölt önkormányzati kötelez  feladat külön
(szakmai) szervezeti és m ködési szabályzattal bír a hivatal szabályzatán belül.
Ezen szakfeladatokat ki kell venni a hivatal alapító okiratából és változás bejelent  lapon töröltetni kell a
Kincstárral a törzskönyvi nyilvántartásból és egyben bels  szabályzatban kell rögzíteni a szakfeladatok rendjének

ködtetését a fent részletezettek szerint.
A törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009. (XI. 18.) PM rendelet helyébe lép  NGM rendelet értelmében a
törzskönyvi nyilvántartásnak csak az alaptevékenységi szakfeladatokat kell nyilvántartásba venni, tehát
a hivatal alapító okirata kötelez  elemeként az Ávr. 5. § (1) bekezdése c) pontja csak az alaptevékenység
szakfeladat-rend szerinti feltüntetését írja el . A szakfeladat-rend módosulásáig felül kell vizsgálni az
önkormányzat és hivatala feladat-rendjét, (amelynek nehézségeit már fentebb vázoltam)  melyre várhatóan
röviden megoldást hoz az illetékes szaktálcák által kiadandó jogszabályok megjelenése és annak megfelel
alkalmazása.
Az  Ávr.  94.  §-a  szigorú  szabályként  köti  ki,  hogy nem nyújthat be pályázatot az önkormányzat (a hivatal nem
pályázhat) akkor, ha

- a szennyvízkezelés,
- az ivóvízkezelés,
- a hulladékkezelés

tárgykörébe tartozó hatályos EU irányelveknek megfelel  (központi jogszabályokon alapuló) el írások szerint
nem nyújtotta be tárgyi pályázatát, a beruházások nincsenek folyamatban 2012. január 1. napjáig.
Emlékeztet ül: 2011. évben az esélyegyenl ségi terv megléte, az ivóvízmin ség-javító programban és a hulladéklerakók
rekultivációjában való részvétel szerepelt a központi költségvetési támogatásra való pályázhatóság kitételeként,
melyet tavaly teljesítettünk, az idei évre pedig mind a 3 kötelezésnek eleget tudunk tenni.
Az idei költségvetési évben még feladatmutatók szerinti normatív hozzájárulások, támogatások formájában a központi
költségvetésb l a Kincstártól történ  igényléssel történik az önkormányzati és a hivatali feladatok ellátásának
finanszírozása, amely a jöv  évt l teljesen átalakul „feladat-finanszírozássá”.
Az Ávr. 174. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Ávr. hatályba lépése el tt (2012. január 1. napját
megel en) az önkormányzat által kötött és folyamatban lév  magánjogi szerz dés esetén, amelyben az önkormányzati
hivatal adóazonosító száma, vagy más hasonló azonosító adat szerepel, úgy a rendelet hatályba lépését követ 60 napon
belül köteles a helyi önkormányzat adatainak átvezetését kezdeményezni. Ezen kötelezettség teljesítése folyamatban
van.

Tisztelt Képvisel -testület!

Természetesen sokkal több információ átadására lenne szükség ahhoz, hogy részletesen bemutassam az
önkormányzat költségvetésére vonatkozó jogszabályi változásokat, de a terjedelem szabta lehet ségek és a tárgyi
szakmai ismeret teljes  átadása lehetetlen ezen keretek között, ezért törekedtem arra, hogy a tárgykörben
legfontosabb jogszabályok leglényegesebb változásaira helyezzem a hangsúlyt, megkímélve a képvisel -testület
tagjait a jogszabályok teljes mélysége szépségeinek rejtelmeibe való beavatásától, ellentétben a hivatal
apparátusával, akik számára ez kötelez  elvárásként jelenik meg a napi munkavégzés során.
Javaslom a tájékoztatásomban foglaltak (határozat hozatal nélküli) tudomásulvételét.

C s a n y t e l e k, 2012. január 28.
Tisztelettel:

Kató Pálné
  jegyz


