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Terjedelem: 1+ 5 oldal

és

Rendelet-tervezetre: Minősített többség!
Határozati javaslatra Egyszerű többség!
Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés szerint a képviselőtestület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét.
A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése,
részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.
Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások
1. Kormányzati hatáskörben a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak,
valamint a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásának előirányzata került
megnövelésre.
Saját hatáskörben végrehajtott módosítások
1. Saját hatáskörben került módosításra 2018. évi költségvetési maradvány összege. Az
eredeti költségvetés tartalmazott 3 334 380 ezer forint előirányzatot, mely összeg
900 769 ezer forinttal került megemelésre.
2. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények 2018.
évi jóváhagyott maradványának igénybevétele 55 227 ezer forint. Maradvány
elvonására egy intézmény esetében került sor.
3. A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2018. évi elmaradt támogatásának összege
34 564 ezer forint.
4. A Hitéleti Alap tekintetében 2 700 ezer forint támogatás került átvezetésre működési
célú támogatásból felhalmozási célú támogatásra.
5. A 2018. december 31-i szállító állomány került beépítésre, mely összeg a dologi
kiadások, beruházások, felújítások előirányzatait érinti.
6. A támogatásban nem részesült pályázatok bevétele, valamint kiadása kivezetése
megtörtént.
7. A nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi, 2019. évre áthúzódó támogatásának
előirányzata 3 368 ezer forint.
8. A nyertes pályázatok esetében Közgyűlési döntések alapján megítélt önerő emelkedés
beépítésre került.
A saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2019. évi költségvetés
főösszege 24 173 898 ezer forintról 25 276 112 ezer forintra változott.
A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint: 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. A Kormány tagja
rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője
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előzetes hatásvizsgálatot végez.
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az önkormányzati gazdálkodás alapját képező
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában
meghatározottak szerint az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeleten át kell
vezetni.
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a rendelet megalkotását. A
Jat. 5. § (8) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni.
A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását
vonhatja maga után.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Az előterjesztést a bizottságok a Közgyűlés hetében fogják tárgyalni. Az előterjesztést a
könyvvizsgáló véleményezésre megkapta. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés
megtárgyalására, valamint a módosító rendelet-tervezet elfogadására.

Szekszárd, 2019. június 26.

Ács Rezső
polgármester
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INDOKOLÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezethez
általános és részletes indokolást kell készíteni.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi
önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről. A
költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a
kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Bevezető rendelkezés: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott
feladatkörében, a kötelező véleményeztetési eljárás lefolytatását követően alkotta meg a helyi
rendeletet.
Rendelet-tervezet 1. §-ához: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(5)
bekezdésében módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt
az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetéséről rendelkezik. A saját
hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2019. évi költségvetés főösszege 24 173 898
ezer forintról 25 276 112 ezer forintra változott. Módosítja a Közgyűlés 2019. évi általános tartalék,
valamint céltartalék előirányzatát.
Rendelet-tervezet 2. §-ához: Az R. egyes mellékleteinek módosítására tesz javaslatot.
Rendelet-tervezet 3. §-ához: Záró rendelkezésként rögzíti a rendelet-tervezet hatályba lépésének
időpontját, mely a kihirdetést követő napon lesz, de rendelkezéseit a 2019. költségvetési évre kell
alkalmazni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)
bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…/2019. (….) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.)
bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében
eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.
(III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét
25 276 112 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés
bevételének főösszegét
25 276 112 E Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét
0 E Ft-ban,
a) működési célú kiadási összegét
11 567 630 E Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadási összegét 13 708 482 E Ft-ban
állapítja meg.
(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét
2 553 770 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet.
(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 570 550 E Ft-ban állapítja meg,
melyből
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a) működési célú finanszírozási kiadása
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása

3 566 550 E Ft
4 000 E Ft.”

(2) Az R. 2. § (31) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(31) A Közgyűlés a 2019. évi
a) általános tartalék előirányzatát
b) céltartalék előirányzatát

159 329 E Ft-ban,
39 374 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) Az R. I-I.B. mellékletei helyébe jelen rendelet I-I.B. mellékletei lépnek.
(2) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(4) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(5) Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(6) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(7) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(8) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(9) Az R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(10) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(11) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(12) Az R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(13) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(14) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
(15) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019.
költségvetési évre kell alkalmazni.

Ács Rezső

dr. Molnár Kata

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2019. ……….. hó ….. napján.

dr. Molnár Kata
jegyző
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