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Nagyecsed Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
A Polgármester
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy
dönt, hogy Nagyecsed Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítását
rendeli el:
1. § A Nagyecsed Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Polgármester az önkormányzat költségvetését:
a.)
b.)
c.)

2 287 498 855 Ft költségvetési bevétellel
2 149 670 301 Ft költségvetési kiadással
137 828 554 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
137 828 554 Ft működési egyenleg,
állapítja meg.
(2) A működési hiány finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására
vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a Képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS
ebből: személyi kiadás
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások
államházt.kívűli pénzeszk. átadás
szociálpolitikai juttatások
likviditási hitel törlesztés
tartalék
megelőlegezés visszafizetése
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

ebből: felhalmozási kiadás
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási

felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel
működési kiadás
működési bevétel

Költségvetési létszámkeret

2 113
744
104
375
337
71
450
1
30
2 113
174
174
174

453
221
158
326
141
573
000
000
032
453
044
044
044

998
778
449
198
054
547
000
000
972
998
857
857
857

0
44 546 566
0
0
109 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 2 287 498 855,- Ft
kiadása 2 287 498 855,- Ft, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 13 650

000,- Ft, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege
3.000.000,- Ft.
2. § A R 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § A R 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
4. § A R 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
8. § A R 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
9. § A R 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
10. § A R 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
11. § A R 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép
12. § A R 14. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
13. § A R 17. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
14. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

INDOKOLÁS
A Nagyecsed Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításhoz
Általános indoklás
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi
közügyek intézése körében a törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak
alapján önállóan gazdálkodik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXXIX. törvény írja elő, hogy az önkormányzatoknak meg kell határoznia a
költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
23.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben
határozza meg.
Részletes indoklás
1. §-hoz
Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a költségvetési egyenleg összegét meg kell
határozni a költségvetési rendeletben. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a
költségvetési bevétel és kiadás főszámait tartalmaznia kell a költségvetési rendeletnek.
2. §-hoz
A címrend az 1. mellékletben került meghatározásra
3. §-hoz
A Javaslat önkormányzat összevont költségvetési mérlegéről rendelkezik.
4. §-hoz
Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a Javaslat az önkormányzat és az általa
alapított, irányított költségvetési szervek működési bevételeit és kiadásait a 3. számú
mellékletben határozta meg.
5. §-hoz
Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes
körűség érdekében tartalmazza az önkormányzat és az általa alapított költségvetési
szervek működési bevételi adatait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként a 4.
mellékletben.
6. §-hoz
Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes
körűség érdekében tartalmazza az önkormányzat és az általa alapított költségvetési
szervek működési kiadási adatait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként az 5.
mellékletben.
7. §-hoz
Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a Javaslat az önkormányzat és az általa
alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási bevételeit és kiadásait a 6. számú
mellékletben határozta meg.
8. §-hoz

Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes
körűség érdekében tartalmazza az önkormányzat és az általa alapított költségvetési
szervek felhalmozási bevételi adatait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként a 7.
mellékletben.
9. §-hoz
Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes
körűség érdekében tartalmazza az önkormányzat és az általa alapított költségvetési
szervek felhalmozási kiadási adatait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként az 8.
mellékletben.
10.§-hoz
A Javaslat az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az Áht. 23. § (2)
bekezdése alapján a 9. melléklet szerint határozza meg.
11.§-hoz
A Javaslat az önkormányzat költségvetését feladatonként az Áht. 23. § (2) bekezdése
alapján a 10. melléklet szerint határozza meg.
12.§-hoz
A Javaslat az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatásoka az Áht. 23. § (2)
bekezdése alapján a 11. melléklet szerint határozza meg.
12.§-hoz
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján önkormányzat előirányzat felhasználási
ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
13. §-hoz
A jogalkotási szabályok szerint a jogszabály hatályba lépésének napját meg kell jelölni.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a költségvetési rendelet-módosítás tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
17. § (1) A jogszabály előkészítője –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű_ előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által
előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt,
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni
kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi
szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a( a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogszabály elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.”
Fentiek alapján a hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:
1.)

2.)
3.)
4.)

5.)

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: az önkormányzat működésének
alapdokumentuma a költségvetési rendelet, mely a település működését az
intézményhálózat fenntartásával, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével
biztosítja.
Környezeti és egészségi következményeinek hatásvizsgálata: a költségvetésirendelet alapján elvégzett kötelező önkormányzati feladatok az egészséges ivóvíz
ellátást, az orvosi ellátás biztosítják.
Adminisztratív terhek befolyásoló hatásainak vizsgálata: a rendelet az
adminisztratív terheket nem befolyásolja.
Jogszabály megalkotásának szükségességének, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeinek vizsgálata: a rendelet megalkotása törvényi kötelezettség. A
jogalkotás elmaradásának következménye az önkormányzati finanszírozás
felfüggesztése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltétel: a személyi, szervezeti, tárgyi feltétel adott, a pénzügyi feltételeket a
rendelet önmaga biztosítja.

