
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezethez. 

 
 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) 
bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés 
végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az 
önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.  
 
Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján 
teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek 
hogyan alakulnak. A rendelet tervezet elfogadása tehát az alapja a szabályos, 
kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát 
elengedhetetlenül fontos.  
A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, 
hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is 
szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti 
formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. 
Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a 
teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben 
idézett 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti 
 
 

Környezeti és egészségügyi következmények: 
 

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti 
feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok 
zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, 
szociális körülményeire.  
 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
 
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri 
leírásában szerepel. 
 
  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

 
 Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a 
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik 
napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a Kormányhivatal 
törvényességi felhívással élhet. Az Áht. 25. § (3)  Ha a képviselő-testület a költségvetési 
rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti 
gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot 



megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások 
arányos teljesítésére. 

 
 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 

 szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
 

 A rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. 
 

 
 


