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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a 
Képviselő-testület – 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. 
 
Törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési 
rendelettervezet módosítását. 

A rendelettervezet elsősorban az államháztartáson belüli támogatások változásaiból 
eredő módosításokat, és a testületi döntések költségvetési rendeleten történő 
átvezetéseit tartalmazza. 

 
 

 Kistelepülések fejlesztési támogatása címén 749 eFt támogatásban részesült az 
önkormányzat. Fejlesztési céltartalékba került elhelyezésre.  

 Teljesítésnek megfelelően rendezésre kerültek az állami támogatások 
előirányzatai. Az októberi normatíva módosítás során 120 eFt összegű szünidei 
étkeztetés támogatásáról illetve 625 eFt falugondnoki támogatásról kellett 
lemondania az önkormányzatnak. 

 2017. évben szociális tüzelőanyag támogatása címén 1.676 eFt , míg 1.336 eFt 
rendkívüli önkormányzati kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat, 
mely utóbb a költségvetési hiány elkerülése végett betervezett átvett 
pénzeszközöket csökkenti. 

 Település arculati kézikönyv elkészítéséhez kapott támogatás egy része 
megbízási díjként került felhasználásra, ezért ezen összeg a dologi 
előirányzatból átcsoportosításra került a személyi és járulék előirányzatok közé. 

 618 eFt összegű átvett rendszeres gyermekvédelmi utalvány az ellátottak 
juttatásainak előirányzatát növeli, mint ahogy a 25 eFt kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatás is. 

 Eredeti előirányzattól magasabb összegben teljesültek a közhatalmi bevételek, 
mellyel szintén a hiány összegét csökkentettük. Ugyanez vonatkozik 28 eFt 
összegű realizált működési többletre is. 

 2017. december hóban a 2018. évi állami támogatások megelőlegezése címén 
átvett 962 eFt-ot tartalékba helyeztük. 

 Ellátottak juttatásaira (karácsonyi élelmiszercsomag, valamint egyszeri meleg 
étkeztetése) további 958 eFt-ot biztosított a képviselő-testület. Ellátottak 
juttatásainak előirányzatát növeli. 

 Csökkenti az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát a családsegítő 
Központ által szervezett felvilágosító rendezvény ellenértéke, mely a dologi 
kiadások között került elszámolásra. 
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H a t á s v i z s g á l a t  

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: 
a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, 
c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 

kötelezettségeknek, 
d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

 

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve 
a következők állapíthatók meg: 
 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a rendeletmódosítás megteremti a 
gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási 
tételekre fordítható előirányzatokat. 

b) környezeti és egészségi következményei: közvetlen környezeti és egészségügyi 
hatással nem jár. 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív teher csökkenés nem 
mérhető. 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: tényleges előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési 
adatok egybevetése alapján értékelhető a feladatellátás helyzete. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának 
átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti 
feltételek tekintetében nem okoz változást. Az átvezetéssel megteremtődnek a 
gazdálkodás viteléhez szükséges feltételek. 

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési 
kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására! 
 
 
Szakácsi, 2018. március 8.  
 

Oláh Lajos 
polgármester 
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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2018.(……..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

3/2017.(II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(TERVEZET) 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1.§ Szakácsi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 

”(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

a) 94.664 eFt költségvetési bevétellel 
b) 106.869 eFt költségvetési kiadással 
c) 822 eFt finanszírozási kiadással 
d) 13.027 eFt finanszírozási bevétellel 

          fogadja el.” 

 

2.§ A Rendelet: 

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, 

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, 

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, 

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet 

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet 

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet 

g) 9. melléklet helyébe a 7. melléklet 

h) 11. melléklete helyébe a 8. melléklet  

i) 12. melléklet helyébe a 9. melléklet 

lép. 

j) a rendelet a10. melléklettel egészül ki. 

 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Dr. Vártás József      Oláh Lajos 
         jegyző                           polgármester 
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Kihirdetési záradék:  
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról 
szóló 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Község Ideiglenes Kirendeltségének 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. … napján. 
 
 
 
                                                                                Dr. Vártás József 
                                                                                        jegyző 


