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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. februári ülésére 
 

Tárgy:  az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési rendelete előkészítése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a községi önkormányzat és az önkormányzati hivatal a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
20. § (1) bekezdése értelmében köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek 
a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségét 
biztosítják.  
Az Mötv. 111. §-a rendelkezik az önkormányzat gazdálkodása szabályairól, így többek között 
kimondja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely az 
államháztartás részeként mint önkormányzati alrendszer elkülönül a központi költségvetéstől, 
melyhez az abban részére megállapított támogatások  által kapcsolódik.  
Az Mötv. 13. §-a rögzíti azokat a helyi közügyeket és a helyben biztosítandó közfeladatok körébe tartozó 
önkormányzati feladatokat (1 – 21. pontba foglalva), amelyek végrehajtása kötelező  a vonatkozó hatályos 
jogszabályokba foglaltak teljesítésével. Az önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza és látja el 
az adott törvényben meghatározott kötelező, valamint az azt nem veszélyeztető önként vállalt 
feladatait, melynek forrásait és kiadásait az önkormányzat költségvetése elkülönítetten tartalmazza. 
Fontos kitétel, hogy költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.  
Legalább ennyire lényeges szabály, hogy amennyiben a helyi önkormányzat az adott költségvetési 
évre vonatkozóan nem rendelkezik a képviselő-testület által elfogadott költségvetéssel, úgy 
egyes támogatások központi költségvetésből való folyósítása az államháztartásról szóló 
törvény szerint felfüggesztésére kerül sor.  
A helyi önkormányzat feladatihoz (kötelező és önként vállalt) igazodóan választja meg a 
gazdálkodása  formáit, önállóan alakítja ki – a pénzügyi előírások kereti között – érdekeltségei szabályait. 
Az önkormányzat a feladatai ellátása feltételeit saját bevételből, más gazdálkodó szervezettől átvett 
bevételekről, valamint a központi költségvetési támogatásból teremti elő.  
Természetes követelmény, elvárás az önkormányzattal szemben a hatékony, takarékos 
gazdálkodásra való törekvés, amelyre vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet (Ávr.) ad 
iránymutatást. Az önkormányzat  veszteséges gazdálkodásért a központi költségvetés nem vállal felelősséget, 
az a helyi önkormányzatot terheli.  
A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért 
a Polgármester felelős.  Az önkormányzat költségvetési rendelete elő- és elkészítésért pedig a jegyző 
tartozik felelősséggel, akárcsak a település lakossága tájékoztatásáért. A jegyzői tájékoztatásnak ki kell 
terjednie az önkormányzat költségvetése, annak teljesítése, szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére, amelyet évente a helyben szokásos módon (a hivatal hirdetőtábláján, 

  



az önkormányzat honlapján való megjelenítéssel) kell közzé tennie, igazodva az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltakhoz.  
A fent írtak megvalósítása érdekében a helyi önkormányzat  a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb 
alapvető feladatok egységes szabályok szerinti végrehajtását, átláthatósági biztosítását  - az állami informatikai 
rendszerrel összekapcsolt – informatikai rendszert működtet  (ebr), amely folyamatos pénzügyi állami 
ellenőrzés eszközeként is szolgál. Az ebr. rendszerben kötelezően nyilvántartandó adatok körét külön 
jogszabály határozza meg.  
Az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon – 
feladatfinanszírozási rendszer keretében – biztosítja a helyi önkormányzat – törvényben előírt 
– kötelezően ellátandó  feladata (felhasználási kötöttséggel) közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását 
feladatalapú támogatásként, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok és lakosságszám alapján, 
továbbá felhasználási kötöttséggel járó, vagy anélküli támogatást is nyújthat. A központi 
költségvetésből nyújtott támogatás nyújtásának szempontjai: 

- az önkormányzat takarékos gazdálkodása,  
- az önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, 
- az önkormányzat tényleges saját bevétele, 

melynek mértékét és körét külön törvény határozza meg.  
A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének 
fenntartását. Az önkormányzat a feladati finanszírozására nyújtott központi támogatást éves szinten 
kizárólag az önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó feladatinak kiadásaira 
fordíthatja, mivel az attól való eltérés esetén az Áht.-ben meghatározott mértékű kamatokkal 
növelten kell a támogatás összegét a központi költségvetésbe visszafizetni.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 4. § - 6. § részletezi  a 
költségvetés  tervezési, gazdálkodási és beszámolási szabályokat.  Az Áht. 7. § - 10. § rögzíti a költségvetési 
szerv (pl. az önkormányzati hivatal) alapítása, tevékenysége, irányítása, felügyelete, szervezete, működése és 
képviselete feltételeit. Fontos megjegyezni, hogy az idézett jogszabály-helyekben foglalt 
követelményeknek maradéktalanul eleget tesz mind önkormányzatunk, mind az önkormányzati 
hivatal 
Az Áht. 23. §-ában rendelkezik arról a központi jogalkotó, hogy az önkormányzat éves költségvetését 
önkormányzati rendeletbe köteles foglalni, amely tartalmazza: a helyi önkormányzat 

- költségvetési bevételei és kiadási előirányzatait,         
- a működési bevételek és kiadások, felhalmozási bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok,  
- a kötelező és önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, 
- általa irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadási előirányzatait, a kiemelt 

előirányzatok (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban), 
- a költségvetési egyenleg összegét (működési és felhalmozási bevételek és kiadások 

egyenlegének bontásában), 
- a költségvetési hiány belső és külső finanszírozására  szolgáló finanszírozási bevételi és 

kiadási előirányzatokat, 
- adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét  (fejlesztési célok megvalósításához), 
- felhatalmazást a polgármester és a jegyző  számára évközi átcsoportosítási keret  

meghatározásával, 
- évközi többletigény, általános- és céltartalék összegének elkülönítését. 

Alapvető követelmény, hogy működési hiány önkormányzati költségvetésben nem 
tervezhető,  azon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.  
Az Áht. 24. §-a akként rendelkezik, hogy az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét a jegyző a 
középtávú (3 évet felölelő) tervszámoknak megfelelően készíti elő. Az önkormányzati rendelet-tervezet a 
polgármester és a jegyző (az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített 
követelményeknek is megfelelve) együttes előterjesztésben, a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek.  



A képviselő-testület tájékoztatásául: 
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban), 
- előirányzat felhasználási tervét,  
- a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését (évek szerinti bontásban, összesítve), 
- a közvetett támogatások (pl. adóelengedésekről, adókedvezményekről szóló kimutatást), 
- a középtávú tervezés (a költségvetési évet követő 3 év) tervezett bevételi  és  kiadási 

előirányzatai keretszámait  főbb csoportokban 
számszerűen és szöveges indokolásban  mutatják be az előterjesztők.  
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy tárgyi önkormányzati rendelet-tervezetet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata rendelkezésének megfelelve kétfordulós eljárásrendben tárgyalja a 
képviselő-testület, majd közmeghallgatás keretében  fogadja el. A közmeghallgatás meghívója a képviselő-
testület vonatkozó határozata szerinti napirenddel (benne tárgyi önkormányzati rendeltet) 
kihirdetése a helyben szokásos módon (hirdetőtáblákon való közzététellel, önkormányzati 
honlapra való feltétellel) határidőben megtörtént.  
A rendelet-tervezet hivatali hirdetőtáblán való megjelentetést követően lakossági észrevétel nem 
történt, így az önkormányzati rendelet-tervezetet véleményező Ügyrendi Bizottság az általa 
beterjesztett önkormányzati rendelet-tervezetet változtatás nélkül fogadta el  és terjeszti azt 
elfogadásra a képviselő-testület elé. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Indítványozom a tárgyi előterjesztés, az önkormányzati rendelet-tervezet, annak hatásvizsgálata és 
indokolása megtárgyalását, közmeghallgatás elé terjesztését és változtatás nélküli elfogadását, 
önkormányzati rendelet megalkotását. 
 
 
C s a n y t e l e k,  2015. február 07. 
 
 
 

Tisztelettel 
 
 
 

        Kató Pálné 
           jegyző 
 
 
     


