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Az áIlanlháúartásről szőIő 2011. évi CXCV. N. 23. §. (2) - (a) és a 24. §. (2) - (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Jegyző áItaI törvényességi szempontból
ellenőrzött, költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármester a törvényben meghatározott
határidőben a Képviselő-testület elé terj esáette.
Az előterjesáés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 2019. évi
önkormanyzati költségvetési tervezésjogszabályi alapjait, és ezek hatását a költségvetésre.

A 2019. évi költségvetési tervezés jogszabályi környezete

- az áIlamháztartásról szóló 20IL évi CXCV törvény,
- azállamhá^aítás végrehajtásáravonatkozó 36812011.CXII.31.) Kormanyrendelet,
- a Magyarotszág gazdasági stabilitásáról szóló 20II. évi CXCIV. törvény és a

vé grehaj tás ara vonatko ző 3 53 l 20 I 1 . (XI. 3 0. Kormanyrendelet,
- az áIlanháztartás számvitelére vonatkoző 4l20í3.(I.1 1.) Kormányrendelet,
- 68l20l3.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, áIlanűáztartási

szakfe l adatok é s szaká gazatok o sztáIy ozási rendj érő1,
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarországhelyíönkormanyzatafuől,
- a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi .L törvény.

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése sorián figyelembe vették a 2019. évi
központi költségvetésről szóló törvény 2. sz. mellékletében meghatározott működési
támogatásokat, az államhaztartási törvény 3.§. - 6/C. §-ban és a 23 - 24. §-ban, valartint az
államháztaításról szóló törvény végrehajtásárőI szőIő 36812011. XII.31.) Korm. rendelet24.
§. -29. §. szakaszaiban foglaltakat.
Figyelembe vették a stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. - 10lE. §. szakaszaiban
megfogalmazoit rcndelkezéseket is. valamint a működési hiány terveáetőségét tiltő, a
Magyarországhelyi önkormányzatairól szőlő 2011. évi CL)C(XIX. tv. 111. §. (4) bekezdését,
valamint a II2. §. (1) - (3) bekezdésében a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket.

Az áIlaínháúartásról szőlő 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2)bekezdésének a) és b) pontja szerint
elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési
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kiadásai, valamint a helyi önkormanyzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az
önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.
Az állanháúartási törvény 6. §. (3) bekezdése b) pontja külön nevesíti a közhatalmi
bevételeket - ezek különösen az adők, illetékek, járulékok, hozzájarulások, bírságok, díjak, és
más fizetési kötelezettségek.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezet benyújtását megelőzően meghoáa
azokat a saját hatáskörébe tartoző döntéseket, amelyek a költségvetési rendeletet
megalapozzák.
A kiemelt előkányzatokat a rendelet-tervezetben megjelenítették.
Az előterjesztők részletesen meghatfuoúák a 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályait,
ezek között a finanszírozásí célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket és
feladatokat.

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei bemutatják az Önkormányzat és költségvetési
szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az eIőírt tagolásban és mélységben.
A rendelet -tervezetnektartalmaztia kell az engedélyezettlétszátmkereteket is.
A költségvetési bevételek értéke 24.155.866 e Ft, a költségvetési kiadások értéke 27.215.613
e Ft a tartalékkal egyutt.A költségvetési hiány értéke 3.059.747 e Ft, megegyezik a belső
ftnanszírozási fonások és a tervezett f,tnanszírozási kiadások egyenlegével, amely megfelel a
hi ány ftnanszít o zás ara vonatk oző j o gszabályi e l ő írás oknak.

A működési költségvetési bevételek összegét 23.081.565 ezer forintban, a működési
költségvetés kiadási összegét 22.188.37l ezer forintban tervezték. A működési többlet
893.I74 e Ft. A működési többletet a belső ftnanszírozás céljára teweúék.

A felhalmozási költségvetési bevételek értéke 1.074.301ezer forint, a felhalmozási kiadások
összege 5.027.242 ezer forint. A felhalmozási előirényzatok egyenlege 3.952.94l ezer forint
hiany. A felhalmozási hiánfi a költségvetést tekinfue, kiegyenlíti a működési többleten
tulmenően, a belső ftnanszitozás összegén felüli belső finanszírozási tételek, a tewezett
költségvetési maradvány, valamint a felhalmozási hitelek és a felhalmozási kiadások
3.059.747 e Ft pozitív egyenlege, amely azonos értékű atervezettköltségvetési egyenleggel.

Bemutatták a tartalék felhasznélási jogcímeit. Összességében 890.384 e Ft tartalékot
terveztek. A tartalék nagyságrendje megfele|ő mozgásteret biztosit a 2019. évi fejlesáési
programok végrehajtáséútoz és az évközl, döntésekhez.
A több évre vonatkozó kötelezettségeket a futamidő végéig bemutatták.

A Képviselő-testület elé terjesztett rendelet-tewezet - véleményem szerint -, megfelel a
jogszabályi előírásoknak, valamint tartalméban és szerkezetében annak megfelelően készült.
Az e|őterlesztés és a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és szálmszaki mellékletei
átláthatő és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.

Véleményem az előterjesáés alapjan készült, és nem tartalmaz abizotísági üléseken, yagy a
Képviselő-testületi ülésen elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletet az
előterjesáésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:



A2019. évi bevételi és kiadási fő összeg:217.809.296 e Ft.

- 2019. évi költségvetósi bevételek:
- finanszírozási bevételek:
- 2019. évi költségvetési kiadások:
- 2019. évi költségvetési híány:
- finanszírozási bevételek:
- finanszírozási kiadások:
- íinanszírozás egyenlege (többlet):
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24.155.866 e Ft
3.653.430 e F't

27.215.613 eBl
3.059.747 eFt.
3.653.430 e Ft

593.683 e Ft,
3.059.747 eBt.
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