
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
/2020. (   ) önkormányzati rendelete indokolása 

 
az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító,  

 rendeletéről  
 
 

Általános indokolás 
 
 
A rendelet megalkotójának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ 

(1) bekezdésében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 

2020. évi költségvetési a rendeletét. 

 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 
A város 2020. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik. 

 
 

2.§-hoz 
 
A költségvetési rendelet szerkezetét, annak a címrend szerinti felépítését szabályozza. 

 

3.§-hoz 
 

Tartalmazza a 2020. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, 

megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok 

összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási 

bevételek és kiadások összegét. 

 

 

 
4-8.§-hoz 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegek, kimutatások, 

bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek tartalmát határozzák meg. 

 

9.§-hoz 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a költségvetésben 

tervezett céltartalékok, általános tartalékok tartalék összegét határozza meg. 

 

 

 



 

 

10-11. §-hoz 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt az európai uniós forrásból 

finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi 

önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó 11. melléklet és a több éves 

kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó 12. melléklet tartalmát határozza meg.  

 

12-27.§-hoz 
 
A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás 

követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon 

felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átadott pénzeszközök utalását és elszámolását, 

valamint a likviditási tervnek megfelelő finanszírozási rendszer működtetésével összefüggő 

szabályozást tartalmazza. 

A költségvetésben tervezett általános tartalékról és az egyéb keretekről és céltartalékokról szóló 

döntési lehetőségeket, és a felhasználásukkal kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. 

Tartalmazza az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a Mötv. 68. § (4) 

bekezdése szerinti összeghatár megállapítását. Tartalmazza a költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat, az előirányzatokon belüli gazdálkodás 

felelősségi szabályait, a saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítások részletes 

szabályait. A rendelet-tervezet meghatározza a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre 

vonatkozóan tárgyévi illetményalap és a bankszámla-hozzájárulás összegét, továbbá a 

költségvetési szerveknél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére 

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, a közalkalmazottak részére a béren kívüli 

juttatás összegét. 

 

28.§-hoz 
 
A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza 


