3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén

2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek
elfogadása

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvényt.1 A törvény alapján megterveztük a Győrújbarát Község Önkormányzata
feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a
központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2)–(3)
bekezdései szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti
tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az
Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok
számára. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az
önkormányzatok

eltérő

adottságait

(gazdasági

teljesítőképesség,

lakosságszám,

a

közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Mötv. 10. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott
kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.
A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal
más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat
mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek
megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és
hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön
források terhére lehetséges.
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Kihirdetve 2015. július 3-án a Magyar Közlöny 97. számában
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A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön
megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a
feladatellátás finanszírozásáról.

Mötv. 13 §-a határozza meg az önkormányzat kötelező feladatait.
„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
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20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás.

Az önkormányzat gazdálkodása

Mötv. 111. §-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer
költségvetése

a

központi

költségvetéstől

elkülönül,

ahhoz

központi

költségvetési

támogatásokkal kapcsolódik.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és
látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem
veszélyeztető önként vállalt feladatait.
Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési
rendelete elkülönítetten tartalmazza.
A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott
költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását,
államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének
nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló
törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
Az Mötv. 112. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának
következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés
nem tartozik felelősséggel. Az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott
kérdéseiben az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat
kell alkalmazni.
Az Mötv. 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a
képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerint a költségvetési bevételi előirányzatok és a finanszírozási
bevételi előirányzatok (a továbbiakban együtt: bevételi előirányzatok) a költségvetési
bevételek beszedésének kötelezettségét és a finanszírozási bevételek teljesítésének
jogosultságát, a költségvetési kiadási előirányzatok és a finanszírozási kiadási előirányzatok
(a továbbiakban együtt: kiadási előirányzatok) az azok felhasználásának jogosultságát
jelentik.
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A költségvetési kiadások - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség
nélkül túlteljesíthető költségvetési kiadásai kivételével - a költségvetésben megállapított (a
továbbiakban: eredeti előirányzat) vagy az év közben módosított (a továbbiakban: módosított
előirányzat) költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. A költségvetési
bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

Hitelfelvétel korlátai

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.)
10. § (4) bekezdése szerint működési célra kizárólag naptári éven belül lejáró futamidejű
(likvid) hitel vehető fel.
Adósságot keletkeztető ügylet – a kivételektől eltekintve – kizárólag a Kormány
hozzájárulásával köthető.

Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a
hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény
szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális
adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan
adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve
amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege megegyezik az adósságot
keletkeztető ügylet összegével.

Gst. 10. §. (3) bekezdése szerint nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat
a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,
b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,
c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely


ca) - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi
szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának
biztosítására szolgál,



cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett
reorganizációs hitelre vonatkozik,



cc) - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei
jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi
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önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi
saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja szerinti,
bármely jogi személy által megkötött ügylethez kapcsolódik.

Gazdálkodási felelősség

A helyi önkormányzatok gazdálkodása akkor tekinthető kiegyensúlyozottnak, ha hosszabb
időszak alatt is összhang van a bevételei és a kiadásai között nemcsak a tervezés, hanem a
végrehajtás során is.
Az önkormányzat gazdasági programot készít a képviselő-testület megbízatásának idejére
vagy az azt meghaladó időszakra. Ennek kialakításában és megtartásában elsődleges
felelőssége van a képviselő-testületnek, amelynek feladata a kiegyensúlyozott gazdálkodás
feltételeinek alakítására vonatkozó döntések meghozatala.
A

gazdálkodással

összefüggő

döntések

alapvetően

a

költségvetési

rendeletben

összpontosulnak.

Beszámítási rendszer

A beszámítás rendszere 2013-ban került bevezetésre, ekkor a költségvetési törvényben
meghatározott két támogatás mértékét (hivatali és településüzemeltetési támogatást)
csökkentette. 2014-től további 3 elem esetében (egyéb önkormányzati feladatok támogatása,
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz) csökkenthető a támogatás, tekintettel arra,
hogy a jelentősebb adóerő-képességgel rendelkező településeken is minél teljesebb mértékben
érvényesíthető legyen a beszámítás.
Az önkormányzatok finanszírozásában mindig megfigyelhető volt a forrásszabályozó
rendszer forráskiegyenlítő szerepe. Ennek legismertebb formája a 2012. év végéig alkalmazott
jövedelemkülönbség mérséklésének rendszere volt, melynek alapelve, hogy azon települési
önkormányzatok forrásait egészítse ki a központi költségvetés, amelyek nem rendelkeznek az
átlaghoz közeli helyi bevétellel, és azoktól vonjon el, akik jóval e fölött teljesítenek. Ezt a
szabályozást váltotta ki 2013-tól a beszámítás rendszere, melynek alapja az önkormányzat
elvárt bevétele lett. A differenciáltabb rendszert az egy főre jutó adóerő-képesség figyelembe
vétele biztosítja.
Beszámítás összege 2016. évben: 59 263 638 Ft.
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A civil szervezetek támogatására a 2016. évi költségvetés tervezetben 8.500.000 Ft összeg
került meghatározásra.
Az általános tartalék összege 3.176.493 Ft.

Határozati javaslat:

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés
főösszegét 624.303.407 Ft összegben határozza meg.
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotására.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: jegyző

Győrújbarát, 2016. február 04.

Szalóki Géza
polgármester
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