Az 1. napirendi ponthoz

Előterjesztés
Napirend:

2011. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő:

a polgármester

Előzmények:

-

Rendelet- tervezet: az előterjesztés melléklete

I. A téma ismertetése:
Az Áht. 34.§ (1) – (4) bekezdése az alábbiakat mondja ki:
34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között
átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) 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.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján - 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 hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Fent leírtak értelmében, a gazdálkodásunk és a MÁK által szolgáltatott információk alapján
módosítani szükséges a 2011. évi költségvetési rendeletünket. Ezen módosított előirányzat
fog szerepelni majd a 2011. évi zárszámadási rendeletünkben is.
Az előirányzat módosításokat részletesen és tételesen az előterjesztés melléklete tartalmazza,
így arra külön nem térek ki, azok ismertetésére.
Csatolom a költségvetés tábláit, mely az eredeti költségvetési rendeletnek megfelelő
szerkezetben készült el.
HATÁSVIZSGÁLAT:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni.
Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következik:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások
Az Áht. 34.§-a értelmében a költségvetési rendeletet módosítani kell.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
1. pont szerint.

3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Egészségi követelmények
A rendeletben foglaltaknak egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Áht. 34.§.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem
igényel.

II. Alkalmazott jogszabályok:
1. A rendelet tervezet bevezető része,
2. Az Áht. 34. §-a.

III. A döntés anyagi kihatása:
Nem értelmezhető.
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet –
tervezetet elfogadni szíveskedjen.
(A rendelet-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.).

Monostorpályi, 2012. április 21.

Tisztelettel:

Szabó József
polgármester

