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_ (3) (4) bekezdésében
áIlamhaztartásrőI sző|ő 2011. évi CXCV. rv. 24. §. (2)
foglaltaknak megfelelően, a Jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzÖtt, kÖltségvetési
rendelet-te w ezetet a P olgármester benyúj totta a Köz gyűlés nek.
Az előterjesáés szöveles indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 2014. évi
önkormanyzati költséguótori tervezés jo gszabáIyivá|tozásait és ezek hatását a kÖltségvetésre.

Az

A

2014. évi költségvetési tervezés

jo

gszabályi

kö

rnyezete

- azállamhéaíartásról szóló 20II. évi CXCV törvény,
- az áI1amhaztartás vé grehaj tására vonatkozó 3 I 20 11 (XII. 3 .) KormánYrendelet,
- a Magyarcrszág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXN. törvénY és a
Il

-

.

1

.(XII. 3 0. Kormányrendelet,
az áIlanháztartás számvitelére vonatkoző 412013.(I.1 1.) Kormányrendelet,
681213.(XII.29.) NGM rendelet akormányzati funkciók, állanhíutartási szakfeladatok
és szakágazatok o sztál y o zásl, rendj érő 1,
a20I1. évi CLXXXX. törvény Magyarországhe|yi önkormányzatairől.
végrehajtásara vonatko ző

3

53 l 2011

évi költségvetési rendelet-tewezet elkészítésesorán figyelembe vették aZ
á||anÁáúartási torvény 5 - 6. §_ban és a 23 - 24. §-ban, valamint az áI\attÁéatartásrÓl szóló
törvény végrehajtásárál szőIő-368l20l1. XIL31.) Korm. rendelet 24 -2] -28. §. (5) -ben

A

2014.

foglaltakat.

Filyelembe vették a stabilitásról szóló 20tl. évi CXCIV. tv. 10. §. (4) bekezdésében
megrogatmazott rendelkezést is, miszerint az önkormányzat működéséhez csak likvid hitelt
-f"1,
valamint a működési hiany tervezhetőségét tiltÓ, a Magyarország helYi
v"het

önkormányzatairőI szőIő 20|1. évi CLXXXX. tv. 111. §. (4) bekezdését,valamint a 112. §.
(1) _ (3) bekezdésében a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket.
A'törvényi változások kovetkeztében változott az Önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal jógi helyzete, amelyet a költségvetési rendelet-tervezetben meg kell jeleníteni. Az
áI|amhaztartásról szóló 201I. évi CXCV.tv.23. §.(2) bekezdésének a) és b) pontja szerint
elkülönülnek egymástól a helyi önkormanyzat költségvetési bevételei és kÖltségvetési
kiadásai, valamint a helyi önkormányzat áItaI iranyított költségvetési szervek (ide értve az
önkormányzatihivata\tis) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.
Az ál|arrtháztartást torvény 5. §. (1) bekezdése a) pontja külön nevesíti a kÖzhatalmiés
bevételeket _ ezek különösón az adők, illetékek, járulékok, hozzájarulások, bírságok, díjak,
más fizetési kötelezettségek.

A Közgyűlés

a rendelet-tervezet benyújtását megelőzően meghoáa azokat a saját hatáskörébe
tartoző döntéseket, amelyek a költsé gvetési rendeletet megalap ozzák.
A kiemelt előirínyzatokat a rendelet-tervezetben me gj elenítették.
Az előterjesztők részletesen meghatározták a 2014. évi költségvetés végrehajtási szabáIyait,

ezek között

feladatokat,

a

finanszírozási célúpénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket

és

költségvetési rendelet-tewezet mellékletei bemutatják az Önkormányzat és az
Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban
és mélységben.
Arendelet-tervezettarta|mazzaazengedéIyezettlétszámkereteketis.
Működési hiánl a rendelet-tervezetben nem terveztek.
A belső ftnanszítozás forrását megosztották működési és felhalmozási részre.
B emutatták a c éltaítalékfe lhasznál ás i j o g c íme it.
Az Európai Úniós támogatott programokat nevesítetten felsorolták a rendelet-tervezetben.
A költségvetési évet követő hrárom év tewezett előirényzatainak keretszámait, fÖbb
csoportokban, bemutatták.
Az adósságot keletkeztető ügyletek számított felső hatarát bemutatták.
A közvetett támogatásokat jogcím és összegszeníség szerint felsorolták.lÁtrt. 24.§, (a) c).

A

A

Közgyűlés elé terjesztett rendelet-tewezet, véleményem szerint, megfelel a jogszabályí

előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült.
Véleményem az előterjesztés a|apján készült, és nem tartalmaz abizoítsági üléseken, vagy a
Kö z gyű l é s en e l fo gadott mó do s ításra vo natko ző me gáIlapitást.
Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletet az előteqesztésnek
megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

A2014. évi költségvetés főösszegez 17.258.518 e Ft.
- 2014. évi költségvetési bevételek:
- költségvetési maradvány:
- finanszírozási bevétel:
- bevételek összesen:
-2014 évi költségvetési kiadások:
- finanszírozási kiadások:
- kiadások összesen:
- kőzszféráb an en ged ély ezett létszámz

Szekszárd, 2014. február 17.
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14.758.518 e Ft,
500.000 e Ft,
2.000.000 e Ft,
17.258.518 e Ft,
15.818.518 e Ft,
1.440.000 e Ft,
17.258.518 e Ft,

626,8 íő.

