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419-2/2015. 
 

Általános  i n d o k o l á s 
 

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
Általános indokolás 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály 
előkészítőjeként 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 jegyző 
által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő 5 hónapon belül a képviselő-testület elé 
kell terjeszteni, önkormányzati rendelet alkotása céljából, melyhez csatolni kell  az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti 

- mérlegeket, kimutatásokat (pénzeszközök változásának bemutatásával), 
- adósságot keletkeztető ügyleteket, az önkormányzat adósságállománya lejárata idejét tanúsító dokumentumokat, 
- vagyonkimutatást és 
- az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések 

alakulását. 
A Jat. 5. § (4) bekezdése kimondja, hogy a felhatalmazás jogosultja (a képviselő-testület) a jogszabályt (tárgyi 
önkormányzati rendeletet) köteles megalkotni. 
 
A helyi társadalomra gyakorolt gazdasági hatását az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletében meghatározott célkitűzések végrehajtása nyomán létrejött közösségi, 
közszolgálati tevékenységet végző költségvetési szervek (tagintézmények) működési feltételeinek 
biztosítását szolgáló anyagi forrás kiegészítését támogatás formájában nyújtotta az önkormányzat hivatala által 
az átruházott hatáskörben fenntartói feladatokat ellátó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és annak 
jogutódja az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás számára. A  Képviselő-testület az Mötv. 13. §-
ában meghatározott kötelező feladat-ellátása keretében költött több millió forintot a kivitelezési munkálatokra. 
 
A rendelet jogi indokoltságát az önkormányzat gazdálkodása rendjéről az Mötv. 111. §-116. §, a míg a 
feladatfinanszírozás rendjéről a 117. §-118. §-a rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a jogalkotó hatályon 
kívül helyezte az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontját, amely önkormányzati rendelet alkotására adott 
felhatalmazót, tekintettel az önkormányzatiság alkotmányos jogalapjára, ezért tárgyban a Képviselő-testület 
eredeti jogalkotói jogkörében eljárva alkotja meg rendeletét. 
 
A rendelet-tervezet összeállítási szabályait az Áht. és annak végrehajtására kiadott Ávr. míg a finanszírozás rendjét és 
az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.  
Az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott feladataihoz rendelt anyagi források célnak 
megfelelő felhasználásáról e tárgyi rendeletében számol el a helyi jogalkotó képviselő-testület az 
önkormányzati hivatal, mint szerve által az állami költségvetés felett jogot gyakorló felé. 
 
Az Mötv. 119. § (5) bekezdésében foglaltak betartásával tárgyi rendelethez csatoljuk a belső ellenőr éves 
összefoglaló jelentését és minden mást, amelyet jogszabály kötelezővé tesz. 
 

Részletes  i n d o k o l á s 
 

A rendelet-tervezet bevezető része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad, függetlenül attól, 
hogy eredeti jogalkotói jogkörében eljárva kerül sor az önkormányzati rendelet megalkotására, nem hagyható 
figyelmen kívül az államháztartásról szóló CXCV. 91. § (1) bekezdésében,  az Alaptörvény 32. cikk (2) 

 
 



bekezdésében, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. § b) pontjában, az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott feladatköre  meghatározását,  továbbá az 
Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság  véleményének 
kikérésének kötelezettségét.   

1. § 
 

 
A rendelet tervezet általános rendelkezései között kapott helyet a rendelet hatálya, amely az önkormányzat és 
az önkormányzati hivatal  2014. évi költségvetése végrehajtására terjed ki. 
  

2. § 
 

Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásainak részletezését írja le, benne 
feltüntetve azokat a mellékleteket, amelyek az előirányzat szerinti főcsoportok szerinti részletezését 
tartalmazza. 

3. § 
 

Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek részletezését írja le, benne 
feltüntetve azokat a mellékleteket, amelyek az előirányzat szerinti főcsoportok  részletezését tartalmazza. 
 

4. § 
 

Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal  költségvetési kiadásait tartalmazza. 
 

5. § 
 

Az önkormányzat hitelműveleteinek bemutatására irányuló melléklet meghatározása szerepel. 
 

6. § 
 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tartaléka keretének alakulását bemutató melléklet szerinti 
jóváhagyást foglalja magába. 

7. § 
 

Az önkormányzat gazdálkodását érintő egyéb rendelkezéseket tartalmazza. 
 

8. § 
 

Az önkormányzati rendelet-tervezet záró rendelkezését foglalja magában, a Jat. szabályait betartva. 
A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése 
időpontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy felkészülést nem igényel az érintettek számára, a rendelet-
tervezet megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével biztosított volt, iránta 
érdeklődés nem mutatkozott, így ezért a javasolt időpontja: 2015. május 01. napja. A záró rendelkezések 
között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, amely a rendelet kihirdetése 
időpontját az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott formátumban tartalmazza. 
 

1. melléklet 
 

Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal  költségvetési bevételeinek előirányzat főcsoportok, kiemelt 
előirányzatok szerinti alakulását mutatja be, eredeti, módosított előirányzat és a teljesítés bontásban.   
 

2. melléklet 
 

Az önkormányzat intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezését mutatja be, szintén eredeti előirányzat, 
módosított előirányzat és teljesítés részletezésben. 



3. melléklet 
 

Az önkormányzat költségvetésében a 2014. évi működési és fejlesztési célú támogatás értékű és átvett pénzeszközök 
részletezését tartalmazza a forrást biztosító szervek, szervezetek szerinti bontásban. 
 

4. melléklet 
 

Azon bevételi forráselemeket mutatja be ezen melléklet, mely az Önkormányzat tárgyévi adósságot keletkeztető 
ügyleteinek forrásfedezetét jelentheti, mely nem lehet magasabb az egyes saját bevételi elemek 50 %-ánál. 
 

5. melléklet 
 

Az önkormányzat 2014. évi kiadásainak részletezését tartalmazza működési és fejlesztési bontásban, kiemelt 
előirányzatok szerinti tagolásban, terv és tényadatok megjelölésével. 
 

6. melléklet 
 

A tárgyévi önkormányzati hatáskörben kifizetett egyes szociálpolitikai ellátások részletezését tartalmazza 
pénzbeli és természetbeni ellátási kategóriák szerint.  
       

7. melléklet 
 

Az önkormányzat 2014. évi támogatás értékű kiadásait részletezi működési és fejlesztési jellegű bontásban az érintett 
szervezetek szerinti részletezettséggel.  

8. melléklet 
 

A 2014. évi önkormányzati szintű működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadások részletezését tartalmazza. 
 

9. melléklet 
 

A 2014. évben közvetlen beruházásra és  felújításokra fordított kiadásokat tartalmazza a számviteli elszámolási 
kategóriáknak megfelelően.  

10. melléklet 
 

A 2014. évi kezesség vállalások állományában bekövetkezett változásokat és az egyes hitelműveletek alakulását 
bemutató melléklet. 

11. melléklet 
 

A záró tartalék állományok részletezését tartalmazza önkormányzati és önkormányzati hivatali bontásban. 
 

12. melléklet 
 

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósított és folyamatban lévő fejlesztési programjait tartalmazza 
összköltség, támogatás és saját erő részletezettségben. 

13. melléklet 
 
Az önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési programjainak részletezését tartalmazza saját forrás szükséglet 
szempontjából. 

14. melléklet 
 

Azon fejlesztési, felújítási projektek részletezését tartalmazza, melyekhez a saját forrást (átadott pénzeszközként) 
az önkormányzat biztosította, de a programban a támogatás igénylő  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás. Az érintett fejlesztési célkitűzések közigazgatásilag Csanyteleken valósultak, valósulnak meg. 
 

15. melléklet 
A közvetett támogatások részletezését tartalmazza. 



16/a melléklet 
 

 
A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett létszám és a tényleges foglalkoztatottak adatainak 
bemutatását tartalmazza. 

16/b melléklet 
 

Az önkormányzatnál foglalkoztatott kistérségi startmunka közmunka mintaprogramban résztvevők létszámadatait 
bemutató melléklet az ágazatok szerinti részletezettséggel. 
 

17. melléklet 
 
Az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
bevételeinek kiemelt előirányzatok szerinti összesítését mutatja be. 
 

18. melléklet 
 

Az önkormányzati hivatal intézményi és egyéb sajátos folyó működési bevételeit részletezi, forráselemek szerint, terv és 
tényadat bontásban. 

19. melléklet 
 

Az önkormányzati hivatalnál realizált 20134 évi támogatás értékű bevételeket mutatja be e melléklet. 
 

20. melléklet 
 

Az önkormányzati hivatal saját hatáskörében biztosított, központi támogatáshoz kapcsolódó – pénzbeli és természetbeni 
szociálpolitikai juttatások – ellátások részletezését tartalmazza. 
 

21. melléklet 
 

Az önkormányzat községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatását és a költségvetési egyensúly biztosításához 
előirányzati szinten figyelembe vett belső és külső finanszírozási elemeit mutatja be. 
 

22. melléklet 
 

A községi szintű mérlegben befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések változását mutatja be a melléklet. 
 

23. melléklet 
 

Az önkormányzat községi szintű egyszerűsített mérleg adatait tartalmazza ezer forintban. 
 

24. melléklet 
 

A községi szintű egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást tartalmazza ezer forintban. 
 

25. melléklet 
 

Az önkormányzat 2014. évi községi szintű záró vagyonkimutatását  tartalmazza.  
 
C s a n y t e l e k, 2015. április 08.     
       Tisztelettel: 
 
 
 
          Kató Pálné 
            jegyző                        


