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áIlatlháataríásrőI szőlő 2011. évi CXCV. tv.24. §.(2) - (3) _ (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, a Jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési
rendelet-tervezetet a Polgármester a Közgyűlés elé terjesztette,
Az előterjesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 2017. évi
önkormányzati költségvetési tervezés jogszabáIyi alapjait, és ezek hatását a költségvetésre.

Az

A 2017. évi költségvetési tervezés jogszabályi környezete

- az áIlamhaztartásról szóló 20II. évi CXCV törvény,
- az államházíartás végrehaj tására vonatkozó 36812011 .(XII.31.) Kormányrendelet,
- a Magyarország gazdasági stabilitás{áíól szőIő 20II. évi CXCIV. törvény és a
A

l20I 1 .(XII. 3 0. Kormányrendelet,
az államháztartás számvitelére vonatkoző 4l20l3.(I.1 1.) Kormányrendelet,
6812013.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, áIlamháztanlrási
adatok é s szaká gazatok o sztáIy o zási rendj érő l,
s zakfe
a20I1. évi CLXXXIX. törvény Magyarországhelyi önkormányzatairól,
a Magyarország 2017 . évi központi költségvetésének megalapozásárőI szőIő 2016. évi
LXVII. törvény,
a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény.
végrehajtására vonatko ző
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20L7. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésesorán figyelembe vették az

állanűaztartási törvény 3.§. - 6/C. §-ban és a23 * 24. §-ban, valamint az államháztaftásről
szóló törvény végrehajtásáról szőlő 368120II. XII.31.) Korm. rendelet 24. § -29, §.
szakaszalb an fo gl altakat.
Figyelembe vették a stabilitásról szóló 20II. évi CXCN. tv. 10. §. - 10/E,. §. szakaszaiban
megfogalmazott rendelkezéseket is. valamint a múködési hiány tervezhetőségét tiltó, a
Magyarországhelyí önkormiányzatairől szőIő 201,1. évi CLXXXX. tv. 111. §. (4) bekezdését,
valamint a II2. §. (1) - (3) bekezdésébena gazdáIkodásra vonatkozó rendelkezéseket.
AzáIlanÁaztartásról szőlő2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2)bekezdéséneka) és b) pontja szerint
elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési
kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide érfte az
önkormányzatihivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.
Az áIlamhéztartási törvény 6. §. (3) bekezdése b) pontja külön nevesíti a közhatalmi
bevételeket - ezek különösen az adők, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és
más fizetési kötelezettségek.
A Közgyűlés a rendel et-tervezet benyújtását megelőzően meghoáa azokat a saját hatáskörébe
tarto ző dönté seket, amelyek a kö ltsé gveté si rendeletet me galap ozzák.
A ki eme lt előir ány zato kat a rende et -te rv ezetb en me gj e enítették.
Az előterje sztők részletesen meghatátozták a 2017 , évi költségvetés végrehajtási szabályait,
ezek között a ftnanszírozási célúpénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket és
feladatokat.
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költségvetési rendelet-tetvezet mellékletei bemutatják M Önkormányzat és az
Önkormányzat költségvetési szerueinek bevételi és kiadási előirányzatait azelőírt tagolásban

+

és mélységben.
A rendel et-terve zet tartalmazza az enge déIye zett l étszámkereteket i s.

A

a működési
költségvetés kiadási összegét 6.082.584 ezer forintbantervezték. A tervezett működési hiány
505.080 e Ft. összegét az értékpapírokbeváltásából származő 1.123.000 e Ft belső
ftnanszírozás fedezi. (A működési hiány technikai jellegű, amelyet a felhalmozási céIű
tartalék tartalékok közötti tervezése okozta, és a tartalékok a működési kiadások között
szerepelnek, A felhalmozásitartalék nélkül a működési többlet 2.404 eFt.)
A felhalmozási bevételek éftékeI.765.768 ezer forint, a felhalmozási kiadások összege
működési költségvetési bevételek összegét 5.577.504 ezeí forintban,

2.327.345 ezer forint. A felhalmozási tételek egyenlege 56I.57] ezer forint hiány. A
felhalmozási hiányt kiegyenlíti a szabad pénzeszkőzök (ér,tékpapírok)617.920 e Ft belső
ftnanszírozási tétele, amely fedezet nyújt a ftnanszírozási kiadások 56.343 e Ft összegére is.
(56I.57] e Ft + 56.343 e Ft: 617.920 eFt)
A költségvetési bevételek összeg e 7 .343 .212 e Ft, a költségvetési kiadások összege 8.409 929
e Ft, a hiány I.066.657 e Ft, amelyet a belső ftnanszírozási bevételek és kiadások
- 1.123.000
e Ft - 56.343 e Ft : I.066.657 e Ft -, többlete fedez.
Bemutatták atartalék képzésösszegét, Összességében752.036 e Ft tartalékot terveztek. A
tartalék nagyságrendje megfelelő mozgásteret biztosít a2Oí7 . évi évkozi döntésekhez.
AzBurőpai Uniós támogatott programokat nevesítetten felsorolták a rendelet-tervezetben.
Az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeket a futamidő végéigbemutatták.
A költségvetési rendelet-tewezet mellékletei bemutatják az Önkormányzat és az
Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előítt tagolásban
A Közgyűlés elé terjesztett rendelet-tervezet - véleményemszerint -, megfelel a jogszabáIyí
elŐÍrásoknak, valamint tartalméhan és szerkezetében annak megfelelően készült. Az
előterjesztés és a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és számszaki mellékletei átláthatő
és a jogszabályoknak megfelelő szetkezetben készültek.
Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz abizoítsági üléseken, vagy a

Köz gyű lés en elfo gadott mó do sításra vonatko ző me gállapítást.
Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a 2017. évi költségvetési rendeletet
megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

^2017.

az

előterjesztésnek

évi költségvetés főösszege: 8.466.272 eFt.
- 2016. évi költségvetési bevételek:

-

-

belső finanszírozás:
bevételek összesen:
2016. évi költségvetési kiadások:
finanszírozási kiadások:
kiadások összesen:
kőzszfér áb an en ged ély ezett létszám :

7.343.272 eFt,
1.123.000 e Ft,

8.466.272 eFt,
8.409.929 eEt,
56.343 e Ft,
8.466.272 eFt,
681 fő,
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