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1

8.

évi költs é gvetósi rendeletének

terv ezetéről

(4) bekezdésében
(3)
állaínháztartásről szőIő 20ll. évi CXCV. tv. 24. §. (2)
foglaltaknak megfelelően, a Jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési
rendelet-tervezetet a Polgármester a törvényben meghatérozott hataridőben a Közgyűlés elé

-

Az

-

terjesztette.

Az

előterjesáés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti

önkormányzati

a

2018. évi

költségvetési tervezésjogszabályi alapjait, és ezek hatasát a költségvetésre.

A 2018. évi költségvetési tervezés jogszabályi környezete

- azellamháaartásról szóló 20II. évi CXCV törvény,
- azállafiÁázlraftás végrehajtáséravonatkozó 36812011.(XII.31.) Kormányrendelet,
- a Magyarország gazdasági stabilitasáról szóló 20II. évi CXCN. törvény
A

és a

20l 1 .(KI. 3 0. Kormanyrendelet,
az állanhá^artás számvitelére vonatkoző 4l20l3.(I.1 1.) Kormányrendelet,
68|20I3.(XII.29.) NGM rendelet
korményzati funkciók, áIlamhazíartási
szakfeladatok é s szakág azatok o sztály o zási rendj érő 1,
a20I1. évi CLXXXIX. törvény Magyarországhelyi önkormányzatairől,
a Magyarországközponti
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény.
végrehajtásara vonatko ző

3

53 l

a

2018. évi költségvetési rendelet-tewezet elkészítésesortín figyelembe vették az

áIlaínháztartási törvény 3.§. - 6/C. §-ban és a 23 - 24. §-ban, valamint az áIlamháztartásról
szóló törvény végrehajtásaról szőIő 36812011. XII.31.) Korm. rendelet 24. §. -29. §.

szakaszaiban fo glaltakat.
Figyelembe vették a stabilitásról szóló 20ll. évi CXCN. tv. 10. §.
10/E. §. szakaszaiban
megfogalmazott rendelkezéseket is. valamint
működési hiany terveáetőségét tiltő, a
Magyarországhe|yi önkormányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXX. tv. 111. §. (4) bekezdését,
valamint a ll2. §. (l) - (3) bekezdésébena gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket.
AzáIlanÁáztartásról szólő2011. évi CXCV. tv.23. §. (2)bekezdéséneka) és b) pontja szerint
elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési
kiadásai, valamint a helyi önkormrinyzat éltal irányított költségvetési szervek (ide érMe az
önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.
Az ál|anhá^artásí törvény 6. §. (3) bekezdése b) pontja külön nevesíti a köáatalmi
bevételeket - ezek különösen az adők, illetékek, járulékok, hozzájátrulások, bírságok, díjak, és
más fizetési kötelezettségek.

a

A Közgyűlés a költségvetési

-

rendelet-tewezet benyújtását megelőzően meghozta azokat a
saját hatáskörébe tartozó döntéseket, amelyek a költségvetési rendeletet megalapozzék.
A kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezetben megj elenítették.
Az előterjesztők részletesen meghattíroztek a 2018. évi költségvetés végrehajtási szabáIyait,
ezek között a finanszírozási célúpénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket és
feladatokat.

A

költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatait a kötelező és az önként
vállalt állami feladatok, valamint az á|lanigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei bemutatjak az Önkormányzat

és költségvetési
szerveinek bevételi és kiadási előirényzataít az előírt tagolásban és mélységben.
Arendelet-tervezettartalmazzaazengedéIyezettlétszám,kereteketis.
Működési hiányt nem terveáek.
A több éves kihatással járó kötelezettségeket az előterjesztés 19. sz. mellékletében vették
számba.,

A

működési költségvetési bevételek összegét 6.868.739 ezeí forintban, a működési
költségvetés kiadási összegét (artalékkal) 6.757.206 ezer forintban terverték. A tervezett
működési bevételi többlet 311.533 e Ft. A felhalmozási bevételek értéke5.3z9.3ll ezet
felhalmozási tételek
forint, a felhalmozási kiadások összege 5.782.746 ezer forint.
egyenlege 453.435 ezer forint hiány. A felhalmozási hianyt, a költségvetést tekintve,
kiegyenlíti a működési többlet összege, valamint a maradvtíny 403.000 e Ft értéke.

A

Bemutatták

a

tntalék felhasználási jogcímeit. Összességében148.043

e Ft

tartalékot

terveztek.

A 2018. évi tervezett költségvetési bevétel 12.198.050 e Ft, a költségvetési kiadások
12.539.952 e

A Közgyűlés

Ft. A költségvetési hiany 341.902

e Ft, amelyet a maradvány összege

értéke

fedez.

elé terjesztett rendelet-tewezet - véleményemszerint -, megfelel a jogszabályi

és szerkezetében annak

megfelelően készült. Az
előterjesztés és a költségvetési rendelet-tewezet szöveges és számszaki mellékletei átláthatő
előírásoknak, valamint tartalmában

és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.

Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartaImaz abizottsági iiléseken, vagy a
Köz gyű l és en elfo gadott mó do sításra vonatko ző me gáIlapítást.
Javaslom a Közryűlésnek, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletet az előterjesztésnek
megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

A 2018. évi bevételi-kiadási főösszeg 12.601.050

e

Ft.
12.198.050 e Fto
403.000 e Ft,
12.539.952 eFt,
341.902 eFt,
61.098 e Ft.
341.902 eFt.
623 fő.

- 2018. évi költségvetési bevételek:

-2017. évi maradvány:
- 2018. évi költségvetósi kiadások:
- 2018. évi költségvetési hiány:
- 2018. évi finanszírozási kiadások:
- finanszírozási tételek eryenlege:
- létszámkeret:

Szekszárd, 2018. február 19.
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