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Minősített szótöbbség

Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
szerint a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a
költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban
meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek
megfelelő módosításáról.
A költségvetési rendelet módosítását a pénzmaradvány beépítése, a közgyűlési döntések
átvezetése, az előirányzatok közötti belső átcsoportosítások, valamint a normatíva változások
teszik szükségessé, melynek következtében a költségvetési főösszeg 2 149 318 eFt- al nőtt.
A módosító rendelet-tervezet esetében figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a kötelezővé teszi az előzetes hatásvizsgálat
végzését.
A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint: „(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.”
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az önkormányzati gazdálkodás alapját
képező költségvetés előirányzatai az év során folyamatosan változnak. A bekövetkezett
változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §ában meghatározottak szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni. A rendelet-tervezet
jellemzően a pénzmaradvány beépítését, a közgyűlési döntések átvezetését, az előirányzatok
közötti belső átcsoportosításokat, valamint a normatíva változások hatását tartalmazza, melynek
következtében a költségvetési főösszeg 2 149 318 eFt- al nőtt.
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. § (4) 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.

2

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a módosító rendelet-tervezet
elfogadására.
Szekszárd, 2015. június 24.

Ács Rezső
polgármester
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…./2015. (….) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) 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. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.
17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2.
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
kikérésével - a következőket rendeli el:
1. §
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az
Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét
12 713 241 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének
főösszegét
12 713 241 E Ft-ban
állapítja meg.”
2. §
(1)

Az R. I. mérlege helyébe e rendelet I. mérlege lép.

(2)

Az R. I.A. mérlege helyébe e rendelet I.A. mérlege lép.

(3)

Az R. I.B. mérlege helyébe e rendelet I.B. mérlege lép.

(4)

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5)

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(6)

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(7)

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(8)

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(9)

Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(10)

Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
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(11)

Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12)

Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső

dr. Varga Katalin

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2015. ……….. hó ….. napján.
dr. Varga Katalin
jegyző
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