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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előirányzatok módosítására
vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a
helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány
rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az
Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti
fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
Az előterjesztés részét képező 2014. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete a
előirányzat módosításokat tartalmazza.
A kiemelt előirányzatok módosításra a központosított előirányzatok módosulása, valamint a
saját hatáskörben végrehajtott módosítások miatt van szükség.
Számszaki adatok alapján ez a következőket jelenti:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

- Működési célú támogatás áh.belülről
- Működési bevételek
- Közhatalmi bevételek
- Felhalmozási bevételek
- Működési kiadások
- Felhalmozási kiadások
- Tartalékok

+ 7.463 e Ft
+
250 e Ft
+
100 e Ft
- 7.813 e Ft
+ 5.859 e Ft
+ 4.825 e Ft
- 10.684 e Ft

A 2014. évi költségvetési rendelet módosított bevételi-kiadási főösszege nem módosul,
változatlanul 74.514 e Ft .
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során
milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az
előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A 2014. évi költségvetési rendelet módosításával a törvényi kötelezettségnek eleget téve került sor
az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási adatainak 2014. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozóan a változások átvezetésére.
b) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg.
c) A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:
A jogszabályi kötelezettség alapján szükséges a rendelet módosítása, amely a 2014. évi
előirányzatok rendezését jelenti. Elmulasztása jogszabálysértést von maga után.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
adottak

A fent ismertettek alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés
rendelet-tervezetét és mellékleteit szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.
Aszófő, 2015. január 26.

Keller Vendel
polgármester

