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2020. évi költségvetési rendeletének tew ezetér ől

Az áIlanlháztartástől szőIő 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (2) - (3) - (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, a Jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési
rendelet-tewezetet a Polgármester a törvényben meghatátrozott hataridőben a Közgyűlés elé
terjesáette.
Az előterjesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 2020. évi
önkormanyzati költségvetési tervezés jogszabályí alapjait, és ezek hatását a költségvetésre.

A 2020. évi költségvetési tervezés j ogszabályi környezete

- az állantháúartásról szóló 2011. évi CXCV törvény,
- azállamhá^artás végrehajtásáravonatkozó 36812011.(XII.31.) Kormányrendelet,
- a Magyarország gazdasági stabilitásaról szóló 20IL évi CXCN. törvény és a

vé grehaj tására vonatko ző 3 53 l 20 l 1 . (X[. 3 0. Kormányrendelet,
- az áIlaínhá^artás számvitelére vonatkoző 4l20I3.(I.11.) Kormtínyrendelet,
- 68|20I3.(XII.29.) NGM rendelet a korményzati funkciók, áIlafiÁáztartási

szakfel adato k é s szaká gazatok o sztáIy o zási rendj érő l,
- a20I1. évi CLXXXIX. törvény Magyarországhelyi önkormányzatairől,
- a Magyatország2020. évi központi költségvetéséről szőlő 2019. évi LXXI. törvény.

A 2020. évi költségvetési rendelet-tewezet elkészítése során figyelembe vették az
állatÁáztartási törvény 3.§. - 6/C. §-ban és a23 -24. §-bart valamint az állanűáúartástőI
szóló törvény végrehajtásáről szőlő 3681201I. XII.31.) Korm. rendelet 24. §. -29. §.
szakaszaiban foglaltakat.
Figyelembe vették a stabilitásról szóló 20II. évi CXCIV. tv. 10. §. - 10/E. §. szakaszaiban
megfogalmazoti rendelkezéseket is. valamint a működési hiarry terveáetőségét tiltő, a
Magyarországhelyí önkormányzatairől szőIő 2011. évi CLX)C(IX. tv. 11 1. §. (4) bekezdését,
valamint a II2. §. (1) - (3) bekezdésében a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket.
Az áIlatlháztartásről szőIő 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2)bekezdésének a) és b) pontja szerint
elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési
kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az
önkormányzatihívatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.
Az állatÁátztartási törvény 6. §. (3) bekezdése b) pontja külön nevesíti a köáatalmi
bevételeket - ezek különösen az adők, illetékek, járulékok, hozzájáruIások, bírságok, díjak, és
más fizetési kötelezettségek.

A Közgyűlés a költségvetési rendelet-tervezet benyújtását megelőzően meghoáa azokat a
saját hatáskörébe tartoző döntéseket, amelyek a költségvetési rendeletet megalapozzák.
A kiemelt előirány zatokat a rendelet-tervezetben megj elenítették.
Az előterjesáők részletesen meghatározták a 2020. évi költségvetés végrehajtási szabáIyait,
ezek között a finanszirozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket és
feladatokat.
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A költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatait a kötelező és az önként
vállalt állami feladatok, valamint az ál|amigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei bemutatják az Önkormányzat és költségvetési
szerveinek bevételi és kiadási előfuányzaíait az előirt tagolásban és mélységben,
Arendelet-tervezettartalmazzaazengedélyezettlétszán,lkereteketis.

A több éves kihatással jaró kötelezettségeket az előteqesztés 12. sz. mellékletében vették
számba. A közvetett támogatásokat az előterjesztés 3. sz. kimutatása tatíalmazza.

A2020. évi önkorményzati bevételi és kiadási főösszeget 14.258.480 e Ft értékbenhatározták
megaz előterjesáők.
A költségvetési bevételi főösszeg terv adata t4.258.480 e Ft, a költségvetési kiadási fiíösszeg
14.258.480 e Ft. A bevételek és a kiadások egyensúIya atewezetben biáosított.
A tervezetben finanszírozási bevétel és finanszírozásikiadás nem szerepel.

A működési költségvetési bevételek összegét 12.179.086 ezer forintban, a működési
költségvetés kiadási összegét 1I.343.436 ezer forintban terveáék. A tervezetl működési
bevételi többlet 835.650 e Ft. A felhalmozási bevételek értéke 2.079.394 ezer foint, a
felhalmozási kiadások összege 2.915.044 ezer forint. A felhalmozási tételek egyenlege
835.650 ezer forint hiany. A felhalmozási hiányt, a költségvetést tekintve, kiegyenlíti a
működési többlet összege.
A költségvetésben összesen 1.885.210 e Ft. céltartalékot teweztek, amelyből 1.081.049 e Ft
működési, 804.161 e Ft felhalmozásicé|tartalék. (10. sz. melléklet)
A tartalék nagyságrendje megfelelő mozgásteret biztosít a 2020. évi programok
végrehajtásához.

A2019. év lezfuását követően kenilhet sor a 2019. évi maradvany megállapítására.
Az állanháztartás központi szervezetei által meghatározott támogatások, elnyert pályétzati
források, a ftnanszírozás tételei, azok pontos ismeretében, legkorábban 2020. áprilisában
kerülhetnek a költségvetési rendeletben sztímbavételre.

A Közgyűlés elé terjesztett rendelet-terlezet - véleményem szerint -, megfelel a jogszabályi
előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült. Az
előterjesáés és a költségvetési rendelet-tewezet szöveges és sztímszaki mellékletei átláthatők,
és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.
Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz abizottsági üléseken, vagy a
Köz g5r,űlé s en e lfo g adott mó do s ításra vo natko ző me gállapítást.
Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletet az előtetjesáésnek
megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

A2020. évi tervezett bevételi és kiadási 14.258.480 e Ft.

- 2020. évi költségvetési bevételek:
- finanszírozási bevételek:
- 2020. évi költségvetési kiadások:
- 2020. évi költségvetési hiány:
- íinanszírozási kiadások:

14.258.480 e Ft,
0eFt,

14.258.480 e Ft,
0eFto
0eFt,



- finanszírozás egyenlege:
- létszámkeret:

0eFt.
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