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I n d o k o l á s

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-
tervezethez

Általános indokolás

A  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (Jat.)  18.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  jogszabály
el készít jeként a jogszabály tervezetéhez csatolni kell annak megalkotása szükségességét bemutató
társadalmi, gazdasági, szakmai okokat, célokat és a jogi szabályozás várható kihatásainak indokolását.
Az államháztartásról szóló 2011. évi. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyz
által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követ  4 hónapon belül a képvisel -testület elé
kell terjeszteni, önkormányzati rendelet alkotása céljából csatolni kell:
Az Áht. 91. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a zárszámadási rendelet-tervezethez:

- mérlegeket, kimutatásokat (pénzeszközök változásának bemutatásával),
- adósságot keletkeztet  ügyletek, az önkormányzat adósságállománya lejárata ideje,
- vagyonkimutatást és
- az önkormányzat tulajdonában lév  gazdálkodó szervezet m ködéséb l származó kötelezettségeket, a részesedések

alakulását.
A Jat.  5.  §  (4)  bekezdése kimondja,  hogy a felhatalmazás jogosultja (a képvisel -testület) a jogszabályt (tárgyi
önkormányzati rendeletet) köteles megalkotni.
A helyi társadalomra gyakorolt gazdasági hatását az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló
önkormányzati rendeletében meghatározott célkit zések végrehajtása nyomán létrejött közösségi,
közszolgálati tevékenységet végz  költségvetési szervek (tagintézmények) m ködési feltételeinek
biztosítását szolgáló anyagi forrás kiegészítését támogatás formájában nyújtotta az önkormányzat hivatala által
az átruházott hatáskörben fenntartói feladatokat ellátó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára.
A  képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (4) bekezdése
értelmében kötelez  feladat- ellátása keretében költött több millió forintot a kivitelezési munkálatokra.
Közösségi célt szolgál az elmúlt évben a helyi óvoda melletti épület újabb részének megvásárlása is, hiszen
az épület bontását követ en községi játszótér kialakítására kerülhet sor, amely komoly lakossági igényt fog
kielégíteni.
A rendelet-tervezet jogi indokoltságát az Ötv. 91. § (1)-(2) bekezdése támasztja alá, miszerint az
önkormányzat határozza meg költségvetését, melynek összeállítási szabályait az Áht. a finanszírozás rendjét és
az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.
Az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott feladatokhoz rendelt anyagi források célnak
megfelel  felhasználásáról e tárgyi rendeletében számol el a helyi jogalkotó képvisel -testület az
önkormányzati hivatal, mint szerve által az állami költségvetés felett jogot gyakorló felé.
Az Ötv. 92 § (10) bekezdésében foglaltak betartásával tárgyi rendelethez csatoljuk a bels  ellen r éves
összefoglal jelentését, továbbá az Ötv. 92/C. §-ban írt feltételeknek megfelel könyvvizsgáló által kiadott írásos
véleményét mellékeljük a zárszámadási rendelet-tervezethez.

Részletes indokolás

1. §

Az önkormányzat költségvetésének címrendjét, 2011. évi költségvetési bevételi és kiadási f összegét
foglalja magában
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2. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezését írja le, benne feltüntetve azokat a mellékleteket,
amelyek az el irányzat szerinti f csoportok szerinti részletezését tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat költségvetési kiadásának részletezését írja le, benne feltüntetve azokat a mellékleteket,
amelyek az el irányzat szerinti f csoportok szerinti részletezését tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat hitelm veleteinek bemutatására irányuló melléklet meghatározása szerepel.

5. §

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési tartaléka keretének alakulását bemutató melléklet szerinti
jóváhagyást foglalja magában.

6. §

Az önkormányzat finanszírozását és a gazdálkodását érint  egyéb rendelkezéseket tartalmaz.

7. §

Az önkormányzati rendelet-tervezet záró rendelkezését foglalja magában, a Jat. szabályait betartva.
E jogszabály megalkotásának szükségességét a fenti  törvényi hivatkozáson túl az önkormányzat (mint az
államháztartás alrendszere) központi költségvetéssel való kapcsolata, a szabályszer  m ködés és költségvetési
gazdálkodás, annak bels  ellen rzése, könyvvizsgáló által hitelesítése is elengedhetetlenné teszi, hiszen e
rendelet-tervezet beterjesztésének elmaradása az adott költségvetési év lezáratlanságát eredményezné, ami
több olyan jogszabály megsértését vonná maga után, amely az önkormányzatra nézve komoly szankciót,
jogi eljárások sorát vonná maga után.
A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése
id pontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy felkészülést nem igényel az érintettek számára, a rendelet-
tervezet megismerhet sége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével biztosított volt, iránta
érdekl dés nem mutatkozott, így ezért a javasolt id pontja: 2012. április 30. napja. A rendelet az
önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhet , a községi könyvtárban és a hivatalban megtekinthet ,
a település lakossága a havonta megjelen  helyi lapban, a Csanyi Hírmondóban kap jegyz i tájékoztatást a
rendelet hatályba lépésér l.
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, amely
a rendelet kihirdetése id pontját az önkormányzati szervezeti és m ködési szabályzatban meghatározott formátumban
tartalmazza.

1. melléklet

Az önkormányzat  költségvetési bevételeinek községi szint  alakulását mutatja be, ezen belül:
a) pontban:  az önkormányzati hivatal,
b) pontban:  szociálpolitikai ellátások,
c) pontban:  az egészségügyi ellátások,
d) pontban:  a sportfeladatok,
e) pontban:  községgazdálkodás és kommunális feladatok,
f) pontban:  a közm vel dési, könyvtári feladatok (könyvtár, közösségi tér)
eredeti, módosított el irányzatait és a teljesítés ezer forintban meghatározott összegét tartalmazza.

2. melléklet



Az önkormányzat költségvetési kiadásainak községi szint  alakulását mutatja be, ezen belül
a) pontban: az önkormányzati hivatal,
b) pontban:  szociálpolitikai ellátások,
c) pontban:  az egészségügyi ellátások,
d) pontban: a sportfeladatok,
e) pontban:  községgazdálkodás és kommunális feladatok,
f) pontban:  a közm vel dési, könyvtári feladatok (könyvtár, közösségi tér)
eredeti, módosított el irányzatait és a teljesítés ezer forintban meghatározott összegét tartalmazza.

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében az intézményi m ködési bevételeinek eredeti és módosított el irányzatát és a
teljesítés alakulása  részletezését tartalmazza községi szinten.

4. melléklet

Az önkormányzat sajátos m ködési bevételeinek eredeti, módosított el irányzatát és a teljesítés ezer forintban
megadott összegeit foglalja magában.

5. melléklet

A támogatás érték  bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök eredeti és módosított el irányzatát tartalmazza.

6. melléklet

a) pontja: a fejlesztési alapba helyezhet  források alakulását részletezi, annak eredeti és módosított el irányzatát  és a
      teljesítés  ezer forintban meghatározott összegeit,
b) pontja: a fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások el irányzatait és annak teljesülését
foglalja magában.

7. melléklet

a) pontja: Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lév
folyamatban lév  pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezeteit és kapcsolódó költségei éves bontásban (ÁFÁ-
val),

b) pontja: Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg
költségvetési el irányzatait

c) pontja: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások
részletezését

foglalja magában.
8. melléklet

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (szociálpolitikai juttatások) el irányzatait rögzíti.

9. melléklet

A támogatásérték  kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre eredeti és
módosított el irányzatait és a teljesítés adatait tartalmazza ezer forintban.

10. melléklet

Az önkormányzati hivatal 2011. évi ködési kiadásai adatsorán határozza meg.

11. melléklet



A 2011. évi adósságszolgálattal összefügg  bevételek és kiadások részletezését foglalja magában.

12. melléklet

Az önkormányzat által tervezett tartalékok  eredeti és módosított el irányzatai alakulását rögzíti.

13. melléklet

a) pontja: az önkormányzat 2011. évi költségvetése egyszer sített éves pénzforgalmi jelentését,
b) pontja: az egyszer sített mérleget
foglalja magában.

14. melléklet

Az egyszer sített pénzmaradvány kimutatását tartalmazza

.

15. melléklet

A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések alakulását foglalja magában.

16. melléklet

2011.-ben önkormányzati hivatala számára engedélyezett létszámkeretnek megfelel en megvalósult foglalkoztatás
létszámadatait rögzíti.

17. melléklet
Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi záró vagyonkimutatását (Mérlegrendez  tételek átvezetése utáni
állapot) tartalmazza.

C s a n y t e l e k, 2012. április 12.

Tisztelettel:

Kató Pálné
  jegyz


