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ELŐTERJESZTÉS
Az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetése
(2. forduló)
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§ (2) bekezdés a.) és
b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24. § (1) és (2)
bekezdése szerint az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a felügyelete alá tartozó
önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását
éves költségvetés alapján folytatja.
Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet
a
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negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2013. december 22-én került kihirdetésre.
A jegyző a tervezési folyamat során a Nagycenki Aranypatak Óvoda vezetőjével és
informálisan a társult önkormányzatok polgármestereivel előzetesen egyeztetett. Az együttes
ülésre 2014. február 6-án került sor, ahol elfogadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetése, ami a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetésének részét képezi.
2013. január 1-jétől a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk
irányított költségvetési szervek (ideértve a közös önkormányzati hivatalt és az óvodát is )
gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. Az
önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a
polgármester hagyja jóvá (Áht. 28.§. (5) bekezdése).
Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint a helyi önkormányzat által
irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati
rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül
adatot kell szolgáltatni a Kincstár területileg illetékes szervéhez (Ávr. 33.§. (1) bekezdése).
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Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva
a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza
költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése - az önkormányzat ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott
kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A
Mötv. 20. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat köteles mindazokat a törvényben
meghatározott feladatokat ellátni, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit biztosítják.
A Mötv. 10. §-a szerint 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
közügyek megoldása tehát 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.
Az idei évben is nagy jelentőséget kap az önkormányzati feladatok kötelező, illetve önként
feladatra történő bontása, mert az önkormányzati költségvetési rendeletben már kifejezetten
ezen megbontás szerint is szerepeltetni kell a költségvetési adatokat.
A Mötv. 117.§ (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint a feladatfinanszírozási rendszer
keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon
a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak –
felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási
szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatfinanszírozási
rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
A feladatellátás átstrukturálása miatt a tavalyi évtől egyes források átkerültek az ágazatot
felügyelő fejezetekbe, minisztériumokhoz, mint például az iskolai feladatellátás forrásai.
További változást jelentett, hogy egyes rendszeres pénzbeli ellátások jegyzői hatáskörből a
járási hivatalok hatáskörébe kerültek (pl.: közgyógyellátás, ápolási díj, időskorúak járadéka).
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A Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetését a gazdasági bizottság és a képviselőtestület is megtárgyalta 2014. január 30-án.
Az első fordulóhoz képest a kiadás-bevétel csak néhány tételben jelentett változást:
1./ A gyermekétkeztetésre a bértámogatáson kívül 5.272 e Ft működtetési támogatást is
kapunk, ezért a bevétel-kiadási oldal egyaránt megemelésre került
2./ Világörökségi Tagdíjra a lakosságlétszám szerinti pontos adatot terveztük, 237 e Ft-tal
több az összeg, mint az első tervezésnél
3./ Gyermekjóléti feladatokra még 282 e Ft-ot kellett tervezni kötelező kiadások miatt
4./ A sportegyesület támogatása 300 ezer Ft-tal növekedett az első fordulón elhangzott
vélemények figyelembe vételével.
5./ A jegyzői hatáskörbe került segélyek 1.380 e Ft összegben az egyéb segélyeken
szerepelnek, ezeket a felmerülés után majd át kell csoportosítani a Közös Hivatalhoz.
Az idei évtől a rendelet-tervezet szerinti mellékleteket kell egységesen alkalmazni, mely már
nem szakfeladatrend szerinti megjelölésű, hanem kormányzati funkció megjelölésű.
Mindezeket majd az alapító okiraton, törzskönyvi nyilvántartásban is át kell vezetni az év
folyamán.
A költségvetés első fordulójánál ugyanakkor területenkénti megbontást mindenképpen
alkalmazni fogunk, mivel a képviselők részére sokkal átláthatóbb így a költségvetési tételek.
2014.évi kiadási előirányzatunk összességében 301.932 e Ft
Kérem tisztelt képviselő-társaimat, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjenek.
Nagycenk, 2014. február 21.
Csorba János
polgármester

